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1 Memòria descriptiva  

1.1 Antecedents  

Objecte del projecte  
Construcció de dos blocs de vestidors entre les pistes existents i una nova pista annexes al pavelló 
poliesportiu municipal situat a l’emplaçament següent: 
Adreça C/ Sebastià Juan Arbó  Núm.  2-4 

Població Amposta  Codi postal  43870 

Municipi Amposta  Comarca Montsià 

Encàrrec En missió completa 

 

Promotor(s)  
Ajuntament d'Amposta  NIF P-4301400J 

Amb domicili a       

Adreça Plaça Espanya  Núm. 4 

Municipi Amposta  Codi postal  43870 

 

Redactor(s)  
Jaume Castellví Miralles     

Adreça Plaça Espanya   Núm. 4 

Municipi Amposta   Codi Postal  43870  

 

Descripció del solar  
 

L'altitud de la població és de 8 m sobre el nivell del mar, i l’altitud de l’emplaçament aproximadament la mateixa. 
Els vestidors a construir es trobaran situats en planta baixa entre les pistes poliesportives i per dornar servei a les 
mateixes. Actualment hi ha un pista descoberta un espai lliure i dues pistes més decobertes. En aquest moment 
s’esta executant l’obra de cobriment de les dues pistes. Donat que l’espai que quedava lliure era just les cobertes 
i les pistes s’han desplaçat 3 m cap al Canalet de la Rapita. Així mateix s’està redactant un projecte per a la 
construcció d’una pista poliesportiva A-3. D’acord amb els dos projectes aquests vestidors disposaran a una 
banda dues pistes descobertes i a l’altra dues pistes cobertes. 

La superfície total a construir  és de 438,68 m² i es troba dividida en dos blocs de dos vestisors cada un de 
178,63. m²  i una superficie porxada  de 81,415. m² (50%162.83. m²) 
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1.2 Descripció del projecte  

 

Dades urbanístiques  
  Planejament vigent    Pla d'Ordenació Urbana Municipal d'Amposta 

  Classificació del sòl   Sól urbà 

  Qualificació del sòl    Sistema  d’equipaments esportius, clau 3c 

 

Compliment del Codi Tècnic  
 
Les solucions adoptades en el projecte tenen com a objectiu assegurar que l’edifici ofereixi prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la Llei 38/99 d’ordenació de l’edificiació. 
En compliment de l’article 1 del Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", i de comformitat amb l’apartat 1.3 de l’annex del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es fa constar que en el projecte s'han observat les normes sobre la construcció vigents, i que les 
dites normes figuren ressenyades relacionades a l’apartat de Normatives Aplicables d’aquesta memòria 

   

Requisit bàsic de Funcionalitat (LOE)  
 
Utilització   
El programa funcional o de necessitats es  de dos moduls de vestidors iguals i que disposen cadasqun de  3 
vestidors de grup, dos vestidors d’arbitre un dels quals té farmaciola i camilla i un magatzem d’insta·lacions  
 

 

Criteris funcionals del projecte  
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Els moduls de vestidors estan situats de manera que el primer mòdul que es troba des del carrer té l’accés pel 
passadis i sortida per l’altre extrem a davant de les pistes. L’altre mòdul esta orientat de forma contraria, de forma 
que l’accés és per la banda esquerra i la sortida dona a les pistes de la banda dreta. Aquesta idea de crculació 
està remarcada per la fusteria d’accés als vestidors  i per unes parets col·locades a sota de la superficie 
aporxada. 
 
Aquest és un edifici en planta baixa constituït per dos mòduls connectats per una superficie coberta amb un 
voladiu vist. Els dos moduls disposen dels espais  i superficies que es detallen a continuació.. 

 

Quadre de superfícies  

  
Vestidors i Serveis Pistes Futbol Sala   

  MODUL 1   Sup. útil     

 Vestidor 1 43,09 m²   
 Vestidor 2 43,09 m²   
 Vestidor 3 43,09 m²   
 Vestidor 4 8,95 m²   
 Vestidor 5 6,60 m²   
 Magatzem instal·lacions 1 5,13 m²   
  149,95 m²   
     
 
 MODUL2   Sup. útil    

 Vestidor 6 43,09 m²   
 Vestidor 7 8,95 m²   
 Vestidor 8 6,60 m²   
 Vestidor 9 43,09 m²   
 Vestidor 10 43,09 m²   
 Magatzem instal·lacions 5,13 m²   
  149,95 m²   
     

 Total Sup. útil 299,90 m² Sup. 
construïda 438,68 m² 

 

Accessibilitat 

El projecte garanteix l'accessibilitat a la zona a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació,en 
compliment de la normativa vigent. 
 
La zona de vestidors té un itinerari adaptat, que uneix els vestidors amb la sala esportiva i amb la via pública, 
d'acord amb les condicions següents de l’article 19, 20 i 21 del Decret 135/1995. 
 

  1.3 Prestacions de l'edifici  
 
Les prestacions de l'edifici s'estableixen per requisits bàsics, amb relació a les exigències bàsiques del CTE, i 
s'indiquen específicament les acordades entre promotor i projectista que superi els llindars establerts al CTE. 
Els requisits bàsics de Seguretat se satisfan a través del compliment del Codi tècninc d'edificació, que conté les 
exigències bàsiques per als edificis. 
El compliment del CTE es pot garantir a través dels Documents Bàsics corresponents, que incorporen la 
quantificació de les exigències i els procediments necessaris. Les exigències bàsiques també es poden satisfer 
per mitjà de solucions alternatives, cas en el qual és necessari justificar que s'assoleixen les mateixes 
prestacions. 
 

Requisit bàsic de Seguretat (CTE)  
 

 

SI Seguretat en cas d'incendi  
 
El projecte que ha de garantir el requisit bàsic de Seguretat en cas d'incendi i protegir els ocupants de l'edifici 
dels riscs originats per un incendi, complirà amb els paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic 
DB SI, per a totes les exigències bàsiques: 
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SI 1 Propagació interior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu interior. 
SI 2 Propagació exterior, per limitar el risc de propagació de l'incendi pel seu exterior. 
SI 3 Evacuació dels ocupants, a fi i efecte que l'edifici disposi dels mitjans d'evacuació adequats perquè els 
ocupants el puguin abandonar. 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendis, a fi i efecte que l'edifici disposi dels equips i les instal·lacions 
adients per a possibilitar la detecció, el control i l'extinció de l'incendi 
SI5 Intervenció dels bombers, per facilitar la intervenció dels equips de rescat i d'extinció. 
SI6 Resistència estructural a l'incendi, a fi de garantir la resistència al foc de l'estructura durant el temps 
necessari per fer possibles tots els parametres anteriors. 
 

SU Seguretat d'utilització  

 
SU 1 Seguretat enfront el risc de caigudes  

Les discontinuitats i la resistència al lliscament dels paviments, la protecció dels desnivells, les característiques 
de les rampes i de les escales i la neteja dels vidres compliran el DB SU 1. 
Les característiques de les rampes necessàries per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques s'ajustaran així 
mateix al Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques.  
 
SU 2 Seguretat enfront del risc d'impacte o d'engan xades  
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables de 
l'edifici, d'acord amb DB SU 2. 
 
SU 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat  
 
Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar accidentalment tancats dins un recinte, de conformitat amb el 
que disposa el DB SU 3. 
 
SU 4 Seguretat enfront del risc causat per una il·l uminació inadequada.  
 
A les zones de circulació dels edificis es limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada, 
complint els nivells d'il·luminació assenyalats i disposant un enllumenat d'emergència d'acord amb el DB SU 4.  
 
 
SU 5 Seguretat enfront del risc causat per situacio ns amb alta ocupació  
Aquesta exigència bàsica no és aplicable als edificis de vestidors, atés que només es refereix a edificis previstos 
per a més de 3.000 espectadors drets. 
 
 
SU 6 Seguretat enfront del risc d'ofegament  
Aquesta exigència bàsica no és aplicable a la zona de vestidors, només ho és per a piscines d'ús col·lectiu. 
 
 
SU 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles  en moviment  
Aquesta exigència bàsica no és aplicable al nostre projecte. 
Les característiques constructives, la protecció dels recorreguts de vianants, i senyalització de les zones 
d'aparcament i de circulació de vehicles en els edificis compliran el DB SU 7. 
 



01. 02. Constructiva
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2. Memòria constructiva 
 

2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per al càlcul de la part del sistema 
estructural corresponent a la cimentació. 
 
 
 

2.1.1.- Bases de càlcul. 
 
Mètode de càlcul: 

El dimensionat  de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits Últims (apartat 
3.2.1 DB-SE) i dels Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE). El comportament de la 
cimentació haurà de comprovar-se en front a la capacitat portant (resistència i estabilitat) i 
l’aptitud de servei.  
 

Verificacions:   
Les verificacions dels Estats Límits estan basades en l’ús d’un model adequat per al  
sistema de cimentació triat i el terreny de recolzament del mateix. 
 

Accions: 
S’ha considerat les accions que actuen sobre l’edifici suportant segons el document DB-SE-
AE i les accions geotècniques que transmeten o generen a través del terreny en que es 
recolza segons el document DB-SE en els apartats (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
 
 
 
2.1.2.-Estudi geotècnic pendent de realització 
 
Generalitats: 

L’anàlisi i dimensionament de la fonamentació exigeix el coneixement previ de les 
característiques del terreny de recolzament, la tipologia de l’edifici previst i l’entorn on 
s’ubica la construcció. 

 
 
Dades estimades: 

Tipus de terreny, nivell freàtic, edificacions veïnes. 
 
 
Tipus de reconeixement: 

S’ha realitzat un reconeixement inicial del terreny on es pretén ubicar aquesta edificació i 
ens hem basat amb l’experiència de l’obra propera, de recent construcció.  

 
 
Paràmetres geotècnics estimats: 

Substrat previst per a fonamentar  Terraplenat.  
Cota de fonamentació    -0.65 
Nivell freàtic     -2.50 m. 
Tensió admissible considerada  0.065 N/mm² 
Pes específic del terreny   γ=18 kN/m3 
Angle de fregament intern del terreny  ϕ=27-29º 
Coeficient d’empenta en repòs  K´=  1-sen ϕ (estudi geotècnic) 
Valor d’empenta al repòs   - 
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2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Aquest apartat estableix el programa de necessitats, les hipòtesis de partida, les bases de càlcul i 
procediments utilitzats per a calcular el sistema estructural, així com, les característiques dels 
materials que intervenen. 
 

Programa de necessitats: 
Es tracta d’un edifici d’una planta destinada a vestidors per a ús d’unes pistes poliesportives. 
 

Hipòtesis de partida:   
El període de servei previst és de 50 anys. 
Durant aquest període el projecte, preveu per a l’edifici el compliment íntegre, de l’article 10 
del CTE part 1, tant pel que fa referència a la resistència i estabilitat (art.10.1) com per a 
l’aptitud de servei (art.10.2) i que la resposta estructural, d’acord amb l’EHE-08 (art.8.1), no 
sigui inferior a l’efecte de les accions aplicades en els tres estats límit, últim, de servei i de 
durabilitat. 
Les accions que es consideren són les indicades en el DB-SE-AE. Es tenen en compte les 
situacions de projecte definides a l’art. 7 de l’EHE-08 (persistents, transitòries i accidentals).  
Les verificacions de capacitat portant i aptitud al servei es realitzen mitjançant coeficients 
parcials (apartat 4 CTE-SE). Es realitza la comprovació de la resistència al foc d’acord amb 
el DB-SI-CTE, l’art.5.1.1.2 de l’EHE-08 i les recomanacions de l’annex 6 de l’EHE-08 per 
evitar un col·lapse prematur de l’estructura.    
Per garantir la  durabilitat es segueix l’estratègia mínima definida a l’art. 37.2 de l’EHE-08. 
La classe d’exposició general considerada, és la tipus I per als elements d’estructura 
protegits i la IIa per als elements estructurals sota la rasant i els fonaments. 

 
Sistema estructural, materials:   

Els fonaments seran sabates continues. 
L’estructura vertical estarà formada per parets de càrrega i pilars d’acer.  
Els sostres seran unidireccionals de jàssera plana, de formigó armat. Les biguetes es 
formaran amb semibiga pretensada de formigó. Els revoltons seran de poliestirè amb capa 
de compressió. 
Les característiques específiques dels materials s’indiquen als plànols. 
 

Bases  i procediments de càlcul:  
Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials de rigidesa, formant 
les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, bigues i biguetes. S’estableix la 
compatibilitat de deformació en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i es crea la 
hipòtesis d’indeformabilitat del plànol de cada planta, per a simular el comportament del 
forjat, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix. Als efectes d’obtenció de 
sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats de càrrega es realitza un càlcul estàtic i 
es suposa un comportament lineal dels materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 
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2.3 SISTEMA  ACABATS 
 

 

ARREBOSSATS 

Arrebossat  interior horitzontal 
Arrebossat a bona vista sobre paraments horitzontals amb morter de ciment remolinat. 
 

 

ENRAJOLATS 
 
Enrajolat de paraments vertical de l’interior dels vestidors, fins al sostre, amb rajola de gres premsat i 
esmaltat col·locades amb morter adhesiu. 
 

 

PINTURES 

Parament horitzontal 
Pinta de sostres de l’interior dels vestidors amb pintura plàstica acabat llis. 

Elements estructurals 
Pinta de pilar de perfil d’acer a l’esmalt sintètic, amb dues capes d’imprimació antioxidant i dues 
d’acabat previ raspat de les impureses i pintura existent. 

 
 

PAVIMENTS 

Interior 
Paviment  de l’interior dels vestidors amb rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant. 
 

Exterior 
Paviment  de l’exterior de terratzo granulat de palet de riera de 40x60 col·locat amb morter de ciment. 
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2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIONS 
 
PARAMENTS FIXES 
 

Divisió interiors vestidors 
Es construirà amb maó calat de 14 cm de gruix col·locat amb morter mixt, de totxana per a revestir. 
 

Divisió entre vestidors 
Es construirà amb dues fulles de supermaó de 4cm i una fulla interior de maó calat de 14 cm de gruix 
col·locat amb morter mixt. 
 
 

 
PARAMENTS PRACTICABLES 

 
 
 

 

 

 

Fusteria interior vestidors 
Porta de fulla batent d’eix vertical de panell de resines tipus Trespa Virtuon a 20cm sobre el terra.  

Ferratges 
Frontisses d’acer inoxidable.  
 

Parament fixe i fulla central corredissa. 
Parament format per dues fulles fixes de panell de resines tipus Trespa elevat 20cm sobre el terra amb 
potes d’acer inoxidable. Fulla central corredissa amb guia superior d’acer inoxidable. 
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2.5 SISTEMA D’ ENVOLUPANT 
 
PARAMENTS FIXES 
 

Solera 
La solera dels dos edificis serà armada sobre emmacat de grava i làmina de polietilé. 
 

Façanes 
La façana està formada per una fulla interior d’obra de fàbrica amb funcions estructurals de maó calat. 
A la cara interior trobem una fulla de 4cm de supermaó per poder passar les intal·lacions sense danyar 
la fulla estructural. A la exterior de la fulla de maó calat i trobem l’aïllament més la càmara d’aire i  com 
acabat una fulla de maó de formigó blanc. 
 

Coberta 
La coberta dels dos edificis de vestidors és una coberta invertida no transitable acabada amb graves. 
 

 
 

PARAMENTS PRACTICABLES 
 

 

 

 

Fusteria exterior vestidors 
La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i vidre laminar de seguretat de 
dues fulles 5+5 amb un butiral intermig translúcid. 

 





01. 03. Compliment del CTE
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3.1 DB-SI EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT ESTRUCTU RAL 
 

L’estructura projectada compleix els Documents Bàsics i normativa següents: 

DB-SE  Seguretat Estructural 

DB-SE-AE Accions a l’edificació. 

DB-SE-C  Fonaments. 

DB-SE-A  Estructures d’acer. 

DB-SE-F  Estructures de fàbrica. 

DB-SE-M  Estructures de fusta. 

 

NCSE  Normativa de construcció sismoresistent. 

EHE-08  Instrucció de formigó estructural. 

DB-SI 6  Seguretat en cas d’incendi. 

Resistència al foc de l’estructura.  

 
 
3.1.1.- Anàlisis estructural i del dimensionament. 
 

La comprovació del comportament de l’estructura en front a la capacitat portant (resistència i 
estabilitat) i l’aptitud de servei, es realitza d’acord amb l’apartat 3 del DB-SE, verificant la no  superació 
dels estats límits últims i de servei  amb la utilització en el model de càlcul de les variables bàsiques 
definides a l’apartat 3.3 del DB-SE. 
 

Per la determinació de les situacions de dimensionat es segueix l’apartat 3.1 DB-SE. 
 
Les accions  es determinen d’acord amb el DB-SE-AE, amb els valors característics indicats 
als apartats 2 i 3 del mateix DB i que figuren detallades a l’annex de càlcul. Els pesos propis 
considerats són els que figuren a l’annex C del DB-SE-AE. Les sobrecàrregues d’ús es 
prenen de la taula 3.1 del mateix DB. Les accions del vent es deriven de les indicacions de 
l’annex D de l’anomenat DB. Les accions derivades de l’empenta del terreny s’avaluen 
d’acord amb el que estableix el DB-SE-C i figuren a l’annex de càlcul de l’estructura.  
 
D’acord amb l’apartat 4 del DB-SE-AE, les accions sísmiques  es comproven amb la 
NCSE-02.  En funció de la situació del municipi l’acceleració sísmica bàsica ab és de 0.04 g. 
(menor de 0,08 g). La classificació de l’edifici és d’importància normal.  L’estructura 
disposarà d’arriostrament en les dues direccions i no es fonamenta sobre terrenys 
potencialment inestables, pel que no cal aplicar la norma al càlcul de l’edifici.  
 
Les accions degudes a l’agressió tèrmica de l’incendi  són les definides al DB-SI. Els 
materials i elements estructurals compleixen els requisits indicats a l’annex SI-V1 per la 
disposició de les solucions estructurals i dels recobriments de protecció, per tant, no es 
necessària realitzar l’anàlisi estructural de les accions simultànies amb les d’incendi.  
 
La definició geomètrica de l’estructura s’indica als plànols del projecte. 
 
Els valors característics de les propietats del materials, s’indiquen també als plànols. 
 
Els coeficients de seguretat considerats són els d’una situació de control normal i figuren a 
l’annex de càlcul.  
 
Pel que respecta a la durabilitat  s’utilitza el mètode implícit mitjançant mesures preventives 
(l’estratègia de durabilitat definida a l’art-37.2 de l’EHE-08), d’acord amb les característiques 
dels materials i que figuren als detalls constructius. 
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Model d’anàlisis estructural: 
 
Per al càlcul de l’estructura s’ha utilitzat el programa CYPECAD, que té les següents 
característiques: 
 
. L’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 3D, per mètodes 
matricials de rigidesa , formant les barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, 
jàsseres, cèrcols, massissats i nervis. 
S’estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, 
i es crea la hipòtesi d’indeformabilitat del plànol de cada planta per a simular així el 
comportament del forjat, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix. Per tant, 
l’edifici només pot girar i desplaçar-se en el seu conjunt. 
Quan en una mateixa planta existeixen zones independents es considera cadascuna 
d’aquestes com una planta en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comporten com a plànols 
indeformables independents. 
 
. Les rigideses a flexió i torsió s’obtenen de la secció bruta dels elements discretitzats 
rectangulars o en T. 
Es considera l'escursament per esforç axial en pilars afectat per un coeficient de rigidesa axial 
variable entre 1 i 99'99, per així poder simular l’efecte del procés constructiu de l’estructura i la 
seva influència en els desplaçaments i esforços finals.   
Per a tots els estats de càrrega es realitza el càlcul estàtic , suposant un comportament lineal 
dels materials, i s’obté un càlcul de primer ordre, de cara a l’obtenció de desplaçaments i 
esforços. 
S’adopten per tant les lleis de Hooke, Navier i Bernouilli  en tots els casos. 
 
. A partir dels resultants del càlcul per l’ordinador es modifiquen els armats de pilars, cèrcols i 
nervis a fi de simplificar i homogeneïtzar la col·locació d’armadures a l’obra. 
 
. El càlcul dels fonaments es realitza d’acord amb la EHE, amb el mateix programa. 

 
. El dimensionat de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límits Últims (apartat 
3.2.1 DB-SE) i dels Estats Límits de Servei (apartat 3.2.2 DB-SE).  
 

 
3.1.2.- Verificacions. 
 

Es verifica el comportament de l’estructura mitjançant coeficients parcials  (apartat 4 DB-SE). 
 

Capacitat portant.   
 

ES REALITZA LA VERIFICACIÓ DE L’ESTABILITAT COMPROVANT QUE  ED,DST 
≤≤≤≤ED,STB, ESSENT,  ED,DST EL VALOR DE CÀLCUL DE L‘EFECTE DE LES ACCIONS 
DESESTABILITZADORES I  ED,STB EL VALOR DE CÀLCUL DE L’EFECTE DE LES 
ACCIONS ESTABILITZADORES. 

 

La verificació de la resistència  de l’estructura es fa mitjançant la comprovació de que per 
a totes les situacions de dimensionament pertinents es compleix la condició Ed ≤≤≤≤Rd, 
essent, Ed el valor de càlcul de l’efecte de les accions i Rd el valor de càlcul de la 
resistència corresponent. 
 
Els valors de càlcul dels efectes de les accions persistents i transitòries, es determinen 
mitjançant combinacions d’accions , a partir de la fórmula 4.3 de l’apartat 4.2.2 del DB-SE, 
amb les accions que es detallen en l’annex de càlcul i les combinacions que figuren al 
mateix annex obtingudes a partir dels coeficients parcials de seguretat i coeficients de 
simultaneïtat, de les taules 4.1 i 4.2 del mateix apartat.  El valor de càlcul de les acciones de 
situació extraordinària s’obtenen de l’expressió 4.4 del mateix DB i els valors de càlcul de 
les accions es consideren 0 o 1 si són favorables o desfavorables respectivament. 
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Aptitud al servei.   
 

La verificació del comportament adient de l’estructura en relació a les deformacions, 
vibracions o deteriorament, per a totes les situacions de dimensionat pertinents, es fa 
comprovant que l’efecte de les accions no arribi al valor límit admissible per a l’anomenat 
efecte, d’acord amb SE 4.3 segons el tipus d’edifici i els elements implicats en la 
deformació. 

Quan es considera la integritat dels elements constructius  o la compatibilitat entre la 
estructura i els elements constructius, una estructura horitzontal és prou rígida quan les 
deformacions acumulades dels elements des del moment de la posta en obra (fletxa activa) 
compleixen: 

  

Sostre amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes   L/500    L/1000 + 0.5 cm   

Sostre amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes    L/400    1 cm    

Sostres sense envans   L/300     

  

 

 

Si el cantell del forjat  compleix les limitacions de la taula 50.2.2.1.b de la EHE-08, no cal comprovar 
la fletxa.   Per a les bigues , tampoc cal fer-ho si la relació "Llum/cantell útil" compleix les limitacions 
de la taula 50.2.2.1.a de la EHE-08.  

 
Els desplaçaments horitzontals són inferiors als límits establerts al 4.3.3.2 SE: 
- Desplom total: 1/500 de l’alçada total de l’edifici. 
- Desplom local: 1/250 de l’alçada de la planta, en qualsevol planta. 
 
Quan es considera el confort dels usuaris  o les vibracions de l’estructura horitzontal, 
aquesta és prou rígida i per tant, compleix els límits establerts a SE 4.3.4, quan considerant 
només les accions de curta duració, la fletxa relativa es menor de L/350. 
 
Quan es considera l’aspecte estètic o l’aspecte de l’obra , l’estructura horitzontal és prou 
rígida quan considerant qualsevol combinació de les accions quasi permanents, la fletxa 
relativa es menor de L/300. 
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3.2 DB-SI EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D ’INCENDI 
 
Ànnex 06.02. Sistema d’acondicionament ambiental i serveis. 
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3.3 DB-SU EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT D’UTILIT ZACIÓ 
 
Compliment del Document Bàsic SU. Seguretat d’Utili tzació 
 
SU 1 LLISCAMENT DELS TERRES 
 

 
ÚS DE L’EDIFICI 

Localització dels espais o zones Classificació 
dels terres 

Valor Rd 
UNE-ENV 

12633-2003 
VESTIDORS INTERIOR SEQUES PENDENT < 6% 1 15 < Rd < 35 

  HUMIDES PENDENT < 6% 2 35 < Rd <45 
 
SU 2 IMPACTE I ENGANXADES 
 
IMPACTE AMB ELEMENTS PRACTICABLES  

Els passadissos d’amplada <2,50m no seran envaïts per 
l’obertura de les portes de pas.  

 
 

SU 3 RISC DE QUEDAR TANCAT 
 

IMMOBILITZACIÓ EN 
RECINTES TANCATS  

 

En general Força obertura portes sortides <150N 
 Amb dispositiu de bloqueig des de 

l’interior 
Sistema de desbloqueig des de 
l’exterior 
Il·luminació controlada des de 
l’interior 

Usuaris amb cadira de rodes Força obertura portes sortides <25N 
 Dimensions i disposició de l’espai Mecanismes d’obertura i tancament 

de les portes. 
El gir en el seu interior, lliure de 
l’escombrada de la porta. 

 

SU 4 RISC CAUSAT PER IL·LUMINACIÓ INADEQUADA 
 
ENLLUMENAT NORMAL EN ZONES DE CIRCULACIÓ   

Persones. Nivell d’il·luminació mínim: 
 50 lux 

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA   
Àmbit d’aplicació Recorregut d’evacuació 
 Serveis higiènics 
 Zones on s’ubiqui el quadre de protecció 
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3.4 DB-HS EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SALUBRITAT 
 
Compliment del document bàsic : 
 
HS 1 Protecció enfront de l’ humitat. 

GENERALITATS 

El present apartat té per objecte limitar el risc previsible davant la presència inadequada d’aigua o humitat a 
l’interior del l’edifici i dins dels seus tancaments com a conseqüència de l’aigua que prové de precipitacions 
atmosfèriques, de filtracions del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impediran la seva 
penetració o, en el seu cas permetran la evacuació sense produir danys. Tot complint les exigències del vigent 
“DB-HS1 Protección frente la humedad”. 

TERRES 

PRESÈNCIA D’ AIGUA  baixa X mitja  alta  

COEFICIENT DE PERMEABILITAT DEL TERRENY KS ≥   10-4 cm/s        

 

GRAU DE IMPERMEABILITAT ≤1 

 

TIPUS DE MUR De gravetat   Flexorresistent  X Pantalla   

TIPUS DE SÒL Elevat  Solera X Placa  

TIPUS D’INTERVENCIÓ Sub-base  Injeccions  Sense 
intervenció 

X 

 
SOLUCIÓ DE TERRA 1:  C2+C3+D1 

CONCRECIÓ DE LA SOLUCIÓ EN EL PROJECTE: 01 EH FS  Plànol: P07 
 

C - Constitució del sol 
C1 Pels murs construïts in situ s’ha d’utilitzar formigó hidròfug d’elevada compacitat. 
C2 El suport es construirà in situ, emprant formigó HA-25/B/20/IIa de retracció moderada, fabricat en central. 
C3 Es realitzarà una hidrofugació complementaria del terra mitjançant l’aplicació d’un producte líquid colmatador de 
porus  a sobre de la superfície acabada del mateix. 

I – Impermeabilització 
I1 Làmina impermeable sobre la base de regulació del terreny. 
I2 S’ha d’impermeabilitzar la base de la sabata, mitjançant la disposició sobre la capa de formigó de neteja d’una 
làmina. 

D - Drenatge i evacuació 
D1 Es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situat sota del terra. Per mitjans de una capa 
drenant formada per una làmina composta d'una estructura tridimensional de poliestirè i un geotèxtil de polipropilè. 
D2 S’ha de col·locar tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament al terreny situat sota el terra. 
D3 S’ha de col·locar tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament al terreny situat sota el mur. 
D4 S’ha de disposar d’un pou drenant cada 800m² amb una envoltant filtrant connectat a la xarxa de sanejament i 
connectar-se a la xarxa de sanejament mitjançant dues bombes de buidatge. 

P – Tractament perimètric 
P1 S’ha d’eliminar l’aportació d’aigua al perímetre del mur. 
P2 S’ha d’encastar la vora de la solera o llosa en el mur. 

S – Segellat de les juntes 
S1 S’han de segellar les trobades de les làmines d’impermeabilització del mur amb les del terra i amb les disposades 
en la base de la fonamentació. 
S2 S’han de segellar totes les juntes del terra amb banda de PVC o amb perfils de cautxú o bentonita de sodi. 

V – Ventilació de la cambra 
V1 L’espai existent entre el terra elevat i el terreny s’ha de ventilar cap a l’exterior mitjançant obertures de ventilació, 
separades < de 5m, repartides al 50% a portell entre dos murs. 
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FAÇANES 

ZONA PLUVIOMÈTRICA  III 

ALTURA DE CORONACIÓ DE L’EDIFICI 
SOBRE EL TERRENY 

≤15m X 16-40m  41-100  

ZONA EÒLICA A  B  C X 

CLASSE DE L’ENTORN EN EL QUE 
ESTÀ SITUAT L’EDIFICI E0 X E1  

GRAU D’EXPOSICIÓ AL VENT V1  V2 X V3  

 

GRAU DE IMPERMEABILITAT ≤3 

 

REVESTIMENT EXTERIOR  SI X NO  

  
SOLUCIÓ DE FAÇANA 1 :  R1+B1+C1 

CONCRECIÓ DE LA SOLUCIÓ EN EL PROJECTE: 01 TVFA F  Plànol: P07 
 
 

R – Resistència a la filtració 
R1 Resistència mitja a la filtració. 
Revestiments continus: gruix entre 10-15mm, adherència suficient al suport, permeables al vapor d’aigua, adaptables 
als moviments. 
Revestiments discontinus: rígids enganxats de peces <30x30, fixats al suport de forma que garanteix l’estabilitat, amb 
un arrebossat a la cara exterior del full principal que s’adapti als moviments del suport. 
R2 Resistència alta a la filtració. 
Revestiments discontinus: rígids, fixats mecànicament de forma suficient per a garantir l’estabilitat, amb un arrebossat a 
la cara exterior del full principal que s’adapti als moviments del suport. 
R3 Resistència molt alta a la filtració. 
Revestiment continu: adherència suficient per evitar el contacte de l’aigua amb el tancament, permeable al vapor 
d’aigua, adaptable als moviments del suport i estable als atacs físics. 
Revestiment discontinu: (escames, lames, plaques o sistemes derivats) fixats mecànicament de forma que garanteix 
l’estabilitat, amb un arrebossat a la cara exterior del full principal que s’adapti als moviment del suport.  

B – Resistència a la filtració de la barrera contra  la penetració d’aigua 
B1 Barrera de resistència mitja. 
Cambra d’aire sense ventilar o aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior del full principal. 
B2 Barrera de resistència alta a la filtració. 
Cambra d’aire sense ventilar + aïllament no hidròfil col·locat a la cara interior del full principal, la cambra estarà al costat 
exterior de l’aïllament. 
B3 Barrera de resistència molt alta a la filtració. 
Cambra d’aire ventilada i aïllament no hidròfil. La cambra de gruix entre 3 i 10cm es situarà a l’exterior de l’aïllament. 
Revestiment continu intermedi a la cara interior del full principal de característiques idèntiques a R3. 

C – Composició del full principal 
C1 Full principal de gruix mig: ½ peu de maó ceràmic o 12 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural 
C2 Full principal de gruix alt: 1 peu de maó ceràmic o 24 cm de bloc ceràmic, bloc de formigó o pedra natural. 

H – Higroscopicitat del material que composa el ful l principal 
H1 Full principal amb material d’higroscopicitat baixa: maó ceràmic d’absorció ≤ 2% 

 

J – Resistència a la filtració de les juntes entre peces 
J1 Juntes de resistència mitja a la filtració: 
Juntes de morter sense interrupció (en el cas de bloc de formigó es poden interrompre a la part intermitja del full. 
J2 Juntes de resistència mitja a la filtració: 
Juntes de morter hidròfug sense interrupció ( en el cas de bloc de formigó es poden interrompre a la part intermitja del 
full) 

N – Resistència a la filtració del revestiment inte rmedi a la cara interior del full principal 
N1 Revestiment de resistència mitja: 
Arrebossat de gruix > 1cm 
N2 Revestiment de resistència alta: 
Arrebossat de morter hidròfug de gruix > 1,5cm 

 
 

JUNTES DE DILATACIÓ: 
La distància màxima entre juntes verticals de dilatació de la fulla principal es de 12 m.  
Es col·locarà un segellant a sobre d’un replè introduït a la junta. S’empraran replens i segellats de materials que 
tenen una elasticitat i una adherència suficients com per absorbir els moviments de la fulla previstos, i seran 
impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant es major o igual que 1 cm i la relació 
entre el seu espessor i la seva amplada esta compresa entre 0,5 i 2. 
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TROBADES DEL MUR AMB LES FAÇANES: 
Es disposarà una barrera impermeable que cobrirà tot el gruix de la façana a més de 15 cm per sobre del nivell del 
terra exterior per evitar la pujada de l’aigua per capil·laritat. 
A tractar-se d’un revestiment porós, per tal de protegir-lo de les esquitxades, es col·locarà un sòcol d’un material 
amb coeficient de succió del 3%, de més de 30 cm d’alçada sobre el nivell del terra exterior que cobreix 
d’impermeabilitzant del mur o de la barrera impermeable situada entre el mur i la façana, i segellar la unió amb la 
façana per la part superior. 
trobada de la façana amb els forjats: 
 
Es reforça el revestiment exterior amb la col·locació d’armadures en l’ample del forjat de tal manera que 
sobrepassin l’element 15 cm per sobre del forjat i 15 cm per sota de la primera filada de la fàbrica. 
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COBERTES 
invertida X plana 
convencional  TIPUS DE COBERTA  

inclinada  

ÚS transitable  no transitable X enjardinada  

CONDICIÓ HIGROTÈRMICA ventilada  no ventilada X 

PENDENT 2% 

AÏLLAMENT TÈRMIC material Plafó rígid poliestirè extruït gruix 4mm 

IMPERMEABILITZACIÓ material Làmina betum modificat LBM (SBS) 

  
CONCRECIÓ DE LA SOLUCIÓ EN EL PROJECTE 01 CNG Plànol: P07 

 
 

invertida X plana 
convencional  TIPUS DE COBERTA  

inclinada  

ÚS transitable  no transitable X enjardinada  

CONDICIÓ HIGROTÈRMICA ventilada  no ventilada X 

PENDENT 2% 

AÏLLAMENT TÈRMIC material - gruix - 

IMPERMEABILITZACIÓ material Làmina betum modificat LBM (SBS) 

  
CONCRECIÓ DE LA SOLUCIÓ EN EL PROJECTE  Plànol: P07 

 

 

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES I ELS SEU S COMPONENENTS 
 

SISTEMA DE FORMACIÓ DE PENDENTS 
La coberta ha de disposar d’un sistema de formació de pendents quan sigui plana o quan sigui inclinada i el seu 
suport resistent no tingui el pendent adequada al tipus de protecció i impermeabilització que s’hagi d’utilitzar. 
 

CONDICIONS DELS COMPONENTS  
La formació de pendents ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques 
i tèrmiques, i la seva constitució ha de ser adequada per a la fixació de la resta de components. 
 
Si el sistema de formació de pendents és l’element de suport de la capa impermeabilitzant, aquest ha de ser 
compatible amb el material impermeabilitzant i la forma d’unió entre ells. 
 
El sistema de formació de pendents en cobertes planes ha de tenir una pendent cap als elements d’evacuació 
dins dels intervals que figuren a la taula 2.9. 
 
El sistema de formació de pendents en cobertes inclinada, quan no tinguin capa d’impermeabilització, ha de 
tenir una pendent igual o major a les obtingudes a la taula 2.10. cap als elements d’evacuació. 
 

BARRERA DE VAPOR 
La coberta ha de disposar d’una barrera de vapor immediatament per baix de l’aïllament tèrmic quan es preveu que 
es produiran condensacions, segons càlcul DB HE1. 
 

AÏLLAMENT TÈRMIC 
La coberta ha de disposar d’un aïllament tèrmic segons càlculs DB HE1. 
 

CONDICIONS DELS COMPONENTS  
El material de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema 
la solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques. 
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Quan l’aïllament tèrmic està en contacte amb la capa impermeabilitzant, els dos han de ser compatibles o 
disposar una capa separadora entre ells. 
 
Quan l’aïllament tèrmic es situï al damunt de la capa impermeabilitzant i quedi exposat a l’aigua, aquest ha de 
tenir unes característiques adequades per fer front a aquesta situació. 
 

CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ 
La coberta ha de disposar d’una capa impermeabilitzant quan sigui plana o quan sigui inclinada i el sistema de 
formació de pendents no tingui el pendent suficient segons taula 2.10 o el solapament dels components sigui 
insuficient. 
 

CONDICIONS DELS COMPONENTS  
Quan es disposa una capa d’impermeabilització, aquesta s’ha d’aplicar i fixar-se d’acord amb les condicions del 
propi material. 
 
Es poden utilitzar els materials anomenats a continuació o altres que produeixin el mateix efecte: 

Materials bituminosos i bituminosos modificats 
Les làmines poden ser d’oxiasfalt o de betum modificat. 
Quan el pendent sigui > del 15%, s’ha d’utilitzar sistemes de fixació mecànica. 
Quan el pendent sigui > del 5% i < del 15%, s’ha d’utilitzar sistemes adherits. 
Quan s’utilitzin sistemes no adherits s’ha d’utilitzar una capa de protecció pesada.  

Poli (clorur de vinil) plastificat 
Quan el pendent sigui > del 15%, s’han d’utilitzar sistemes de fixació mecànica. 
Quan la coberta no tingui protecció, s’han d’utilitzar sistemes adherits o fixats mecànicament. 
Quan s’utilitzin sistemes no adherits s’ha d’utilitzar una capa de protecció pesada.  

Etilé propilé  
Quan el pendent sigui > del 15%, s’han d’utilitzar sistemes de fixació mecànica. 
Quan la coberta no tingui protecció, s’han d’utilitzar sistemes adherits o fixats mecànicament. 
Quan s’utilitzin sistemes no adherits s’ha d’utilitzar una capa de protecció pesada.  

Poliolefines 
S’han d’utilitzar làmines d’alta flexibilitat. 

Sistema de plaques 
El solapament de les plaques ha d’anar d’acord amb la pendent de l’element de suport i d’altres factors 
relacionats amb la coberta, com la zona eòlica, les tempestes i l’altitud topogràfica. 
S’han de fixar al suport una quantitat de peces suficient per a garantir l’estabilitat. 

CAPA DE PROTECCIÓ 
La coberta ha de disposar d’una capa de protecció, quan sigui plana o si no té la capa impermeabilitzant 
autoprotegida. 
 

CONDICIONS DELS COMPONENTS  
Es poden utilitzar els materials següents o altres que produeixin el mateix efecte: 
 

Capa de grava 
La grava pot estar solta o aglomerada amb morter. 
La grava solta es pot utilitzar en cobertes de pendent < 5%. 
La grava ha d’estar neta. La seva dimensió ha d’estar compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa 
de 5cm de gruix com a mínim. 
S’ha de disposar de passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d’un material apte per a 
cobertes transitables per a realitzar tasques de manteniment.  

Paviment fix 
El paviment fix pot ser dels següents materials: rajoles adherides amb morter, capa de morter, pedra 
natural adherida amb morter, formigó, llambordes sobre sorra, morter filtrant, aglomerat asfàltic.  

Paviment flotant 
El paviment flotant pot ser de peces sobre suports, rajoles soltes amb l’aïllament tèrmic incorporat. 
Les peces sobre suports s’han de posar horitzontalment. Els suport han d’estar dissenyats i fabricats per 
aquest fi, han de tenir una plataforma de suport  per repartir les càrregues i s’han de posar sobre la capa 
separadora en el pla inclinat. 
Les peces o rajoles s’ha de col·locar a junta oberta. 

Capa de trànsit 
La capa de trànsit pot ser d’aglomerat asfàltic, capa de formigó o llambordes. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboca en calent directament sobre la impermeabilització, el gruix mínim de la 
capa de aglomerat ha de ser 8cm. 
Quan l’aglomerat asfàltic s’aboca sobre una capa de morter  i sobre la impermeabilització, s’ha de interposa 
una capa separadora per evitar l’adherència  de 4cm com a màxim i armada per evitar les fissuracions.  
 

TEULADA 
La coberta ha de disposar de teules quan sigui una coberta inclinada. 
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CONDICIONS DELS COMPONENTS  
La teulada ha d’estar formada per peces com ara teules, pissarra, plaques, etc. El solapament de les peces de 
fer-se d’acord amb el pendent de l’element de suport i altres factors relacionats com la situació, la zona eòlica i 
altitud topogràfica. 
 
Al suport s’han de fixar un nombre suficient de peces per a garantir l’estabilitat segons el pendent, l’altura 
màxima del faldó, el tipus de peces i el solapament entre elles.  
 

DETALLS CONSTRUCTIUS  
 
 

 

 
Exemple de rebaix del suport al voltant  Exemple de trobada de la coberta amb parament vertical 
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Compliment del document bàsic : 
 
HS 5 Evacuació d’aigües. 
 
 
EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS 

 
 
Edifici d’ús esportiu de planta baixa, format per dos mòduls de vestidors, formats per 3 vestidors de grup, 2 
vestidors d’àrbitre i magatzem. 
 
Cada mòdul té una coberta plana no transitable de 162,15m². 
 
INTENSITAT PLUVIOMÈTRICA:  
ISOHIETA  70 
ZONA B 

150 MM/H 

 

f = 150/100 = 1,5 
 
 
�  2 BUNERES PER COBERTA  
 
 
� BAIXANTS DE LA COBERTA NO TRANSITABLE: 

 
81.07M2 X 1,5 =    121,61M²   1 bunera 

 
121,61 m2 -  Ø 75 mm – Ø Sobredimensionat 110mm 

 
 
� COL·LECTOR SOTERRATS  PLANTA BAIXA : 

 
PENDENT 2% 

 
COL·LECTORS 
BAIXANTS   Ø 110 mm  
COLECTOR  MÒDUL  1 i ¼ PISTA  
 S=923.90 M2 

Ø 200 mm 

COLECTOR MÒDUL 1, MÒDUL 2 I ½ 
PISTA 
S=1848.25 M2 

Ø 250 mm 

 
Sortida d’evacuació d’aigües pluvials soterrada fins a la sequieta de les pèrgoles.   
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EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 

 
� RAMALS COL·LECTOR  : 
 

 
RAMALS COL·LECTORS / VESTIDOR TIPUS                                                    TOTAL 27 UD 
2 LAVABOS                                              4 UD  Ø 50 mm sortida vertical fins solera  
INODOR                                                     5 UD  
6 DUTXES                                               18 UD  

 
RAMALS COL·LECTORS / VESTIDOR ÀRBITRE                                                  TOTAL 5 UD 
1 LAVABO                                               2 UD  Ø 50 mm sortida vertical fins solera  
1 DUTXA                                                  3 UD  

 
RAMALS COL·LECTORS / VESTIDOR - FARMACIOLA                                      TOTAL 10 UD 
1 LAVABO                                                2 UD  Ø 50 mm sortida vertical fins solera  
INODOR                                                    5 UD  
1 DUTXA                                                   3 UD  

 
 
� COL·LECTORS HORITZONTALS : 
 

PENDENT 2% 
 
COL·LECTOR SOTERRAT  INDIVIDUALS 
 Ø110 mm  

 
 

COL·LECTOR SOTERRAT MÒDUL 2 
 96 UD Ø125 mm  

 
COL·LECTOR SOTERRAT MÒDUL 1 I 2 
 192 UD Ø125 mm  

 
 
 
� ESCOMESA A LA XARXA URBANA : 

Arqueta sifònica practicable. 
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3.5 DB-HE Exigències bàsiques de l’estalvi d’energi a 
 
Compliment del document bàsic HE 1 amb la fitxa annexa opció simplificada 
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3.6 FITXES ANNEXES 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX DE CÀLCUL DE L’ESTRUCTURA 
 
 

 
El llistat de les pàgines següents, obtingut directament del programa de càlcul Cypecad, conté 
totes les dades d’entrada al programa per al càlcul de la present estructura i completa per tant, la 
informació necessària per la justificació exigida pel CTE. 
 
Els resultats proporcionats pel programa, es modifiquen manualment, sempre en sentit positiu, es 
a dir, incrementant la resistència dels elements, a fi de simplificar i homogeneïtzar la col·locació 
d’armadures a l’obra.  
 





Versió: 2009.1
Nombre de llicència: 60517
1. Dades generals de l'estructura

Projecte: Ajuntament d'Amposta  -  Vestidors de les pistes - Fonament amb sabates superficials i terreny
consolidad
          
 
    Clau: AA-Vestidors
 
2. Dades geomètriques de grups i plantes

Grup Nom del grup     Planta Nom planta    Altura Cota 

1 Sostre Baixa 1 Sostre Baixa 3.00 3.00

0 Fonamentació 0.00

 
3. Dades geomètriques de pilars, pantalles i murs

3.1. Pilars

GI: grup inicial
GF: grup final
Ang: angle del pilar en graus sexagesimals
 

Dades dels pilars
Referència Coord(P.Fix) GI- GF Vinculació exterior Ang. Punt fix

P1 (  1.86, 21.12) 0-1 Sense vinculació exterior 0.0 Centre

P2 (  6.44, 21.12) 0-1 Sense vinculació exterior 0.0 Centre

P3 ( 11.02, 21.12) 0-1 Sense vinculació exterior 0.0 Centre

P4 (  1.86, 25.67) 0-1 Sense vinculació exterior 0.0 Centre

P5 (  6.44, 25.67) 0-1 Sense vinculació exterior 0.0 Centre

P6 ( 11.01, 25.67) 0-1 Sense vinculació exterior 0.0 Centre

 
3.2. Murs

- Les coordenades dels vértex inicial i final són absolutes.
- Les dimensions estan expressades en metres.
 

Dades geométriques del mur
Referència Tipus mur GI- GF Vértex

Inicial                   Final
Planta Dimensions

Esquerra+Dreta=Total

M1 Mur de fàbrica 0-1 (  1.60, 44.95) ( 11.50, 44.95) 1 0.075+0.075=0.15

M2 Mur de fàbrica 0-1 (  1.60, 39.87) ( 11.75, 39.87) 1 0.075+0.075=0.15

M3 Mur de fàbrica 0-1 (  1.65, 34.88) ( 11.40, 34.88) 1 0.075+0.075=0.15

M4 Mur de fàbrica 0-1 (  1.60, 29.88) ( 11.40, 29.88) 1 0.075+0.075=0.15

M5 Mur de fàbrica 0-1 (  1.55, 16.93) ( 11.55, 16.93) 1 0.075+0.075=0.15

M6 Mur de fàbrica 0-1 (  1.60, 11.93) ( 11.45, 11.93) 1 0.075+0.075=0.15

M7 Mur de fàbrica 0-1 (  1.60,  6.93) ( 11.45,  6.93) 1 0.075+0.075=0.15

M8 Mur de fàbrica 0-1 (  1.60,  1.85) ( 11.50,  1.85) 1 0.075+0.075=0.15

M9 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 42.70) (  1.80, 44.95) 1 0.075+0.075=0.15

M10 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 44.95) ( 11.10, 46.40) 1 0.075+0.075=0.15

M11 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 36.85) (  1.80, 42.73) 1 0.075+0.075=0.15

M13 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 36.70) ( 11.10, 42.73) 1 0.075+0.075=0.15

M12 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 31.90) (  1.80, 37.74) 1 0.075+0.075=0.15
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Referència Tipus mur GI- GF Vértex
Inicial                   Final

Planta Dimensions
Esquerra+Dreta=Total

M15 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 31.85) ( 11.10, 37.74) 1 0.075+0.075=0.15

M14 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 26.75) (  1.80, 32.73) 1 0.075+0.075=0.15

M16 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 29.88) (  1.80, 32.73) 1 0.075+0.075=0.15

M17 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 26.65) ( 11.10, 32.73) 1 0.075+0.075=0.15

M18 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 29.88) ( 11.10, 32.73) 1 0.075+0.075=0.15

M19 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 14.25) (  1.80, 27.01) 1 0.075+0.075=0.15

M20 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 16.93) (  1.80, 27.01) 1 0.075+0.075=0.15

M23 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 13.45) ( 11.10, 27.01) 1 0.075+0.075=0.15

M24 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 16.93) ( 11.10, 27.01) 1 0.075+0.075=0.15

M21 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 10.35) (  1.80, 16.19) 1 0.075+0.075=0.15

M25 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10, 10.35) ( 11.10, 16.19) 1 0.075+0.075=0.15

M27 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80,  5.75) (  1.80, 11.16) 1 0.075+0.075=0.15

M29 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10,  5.90) ( 11.10, 11.16) 1 0.075+0.075=0.15

M31 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80,  1.85) (  1.80,  6.18) 1 0.075+0.075=0.15

M32 Mur de fàbrica 0-1 ( 11.10,  1.85) ( 11.10,  6.18) 1 0.075+0.075=0.15

M22 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 27.09) ( 11.10, 27.09) 1 0.075+0.075=0.15

M26 Mur de fàbrica 0-1 (  1.80, 19.72) ( 11.10, 19.72) 1 0.075+0.075=0.15

Càrregues i sabata del mur
Referència Càrregues Sabata del mur

M1 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M2 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M3 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M4 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M5 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

Llistat de dades de l'obra
Projecte: Ajuntament d'Amposta  -  Vestidors de les pistes - Fonament amb sabates

superficials i terreny consolidad
Data:18/05/09

Pàgina 2



Referència Càrregues Sabata del mur

M6 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M7 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M8 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M9 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M10 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M11 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M13 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M12 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M15 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³
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Referència Càrregues Sabata del mur

M14 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M16 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M17 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M18 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M19 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M20 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M23 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M24 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M21 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³
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Referència Càrregues Sabata del mur

M25 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M27 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M29 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M31 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M32 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M22 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

M26 Càrrega esquerra:
Sense càrregues
Càrrega dreta:
Sense càrregues

Biga de fonamentació: 0.350 x 0.650
Volada: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.65
Tensions admisibles
  -Situacions persistents: 1.40 kp/cm²
  -Situacions accidentals: 1.40 kp/cm²
Mòdul de balast: 1000.00 Tn/m³

4. Dimensions, coeficients d'encastament i coeficients de vinclament per a cada planta

Referència pilar Planta Dimensions Coefs. encastrament
Cap           Peu

Coefs. pandeig
Pandeig x Pandeig Y

Per tots els pilars 1 4xL-100x15(X) 0.00         0.00 1.00         1.00

 
5. Llistat de panys

 
Tipus de sostres considerats
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Nom Descripció

V20+5/70P SOSTRE DE BIGUETES DE FORMIGÓ
Gruix de revoltó: 20 cm
Gruix capa compressió: 5 cm
Intereix: 70 cm
Revoltó: Poliestirè
Ample del nervi: 11 cm
Volum de formigó: 0.0919 m³/m²
Pes propi: 0.23 Tn/m²
Increment de l'ample del nervi: 3 cm
Comprovació de fletxa: Com bigueta pretensada
Rigidesa fissurada: 50 % rigidesa bruta

 
6. Normes considerades

Formigó: EHE-08-CTE
Acers conformats: CTE DB-SE A
Acers laminats i armats: CTE DB-SE A
Sostres de biguetes: EHE-08
 

7. Accions considerades

7.1. Gravitatòries

Nom del grup     S.C.U. (Tn/m²) Càrreg.mortes  (Tn/m²)

Sostre Baixa 0.10 0.17

Fonamentació 0.20 0.10

 
7.2. Vent

 
Sense acció de vent
 
 
7.3. Sisme 

 
Sense acció de sisme
 
 
7.4. Hipòtesi de càrrega

Automàtiques Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us

 
7.5. Llistat de càrregues

 
Càrregues especials introduïdes (en Tm, Tm/m i Tm/m2)
 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades

1 Càrrega permanent Superficial 0.25 (  2.45, 44.95) ( 10.30, 44.95)
( 10.30, 44.25) (  2.50, 44.25)

Càrrega permanent Superficial 0.25 (  2.40,  1.80) (  2.40,  2.40)
( 10.35,  2.40) ( 10.40,  1.85)

7.5. Foc
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Dades per grups

Grup R. req. F. Comp.
Revestiment d'elements de formigó Revestiment d'elements metàl·lics

Inferior (forjats i bigues) Pilars i murs Pilars

Sostre Baixa R 30 - Morter de guix
Morter de

guix
Pintura intumescent

8. Estats límit

E.L.U. de trencament. Formigó CTE
Categoria d'ús: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions CTE
Categoria d'ús: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de trencament. Acer laminat CTE
Categoria d'ús: A. Zones residencials
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny Accions característiques

Desplaçaments Accions característiques

9. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents
criteris:

Amb coeficients de combinació

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

Sense coeficients de combinació

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

On:

Gk Acció permanent

Qk Acció variable

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament

(i > 1)

ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal

ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

(i > 1)

9.1. Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ)

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
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E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08-CTE

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.35 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.50 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions
obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0
% dels de l'altra.

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EHE-08-CTE

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.60 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.60 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50

Sisme (A)
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Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions
obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0
% dels de l'altra.

E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A

Situació 1: Persistent o transitòria

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

0.80 1.35 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.50 1.00 0.70

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.30 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.00(*)

(*) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en la direcció ortogonal: Les sol·licitacions
obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les direccions ortogonals es combinaran amb el 0
% dels de l'altra.
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Situació 3: Accidental d'incendi

Coeficients parcials de
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00 1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00 0.50 0.30

Vent (Q) 0.00 1.00 0.50 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00 0.20 0.00

Sisme (A)

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Situació 1: Accions variables sense
sisme

Coeficients parcials de
seguretat (γ)

Favorable Desfavorable

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 1.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A)

Situació 2: Sísmica

Coeficients parcials de
seguretat (γ)

Favorable Desfavorable

Càrrega
permanent (G)

1.00 1.00

Sobrecàrrega
(Q)

0.00 1.00

Vent (Q) 0.00 0.00

Neu (Q) 0.00 1.00

Sisme (A) -1.00 1.00

9.2. Combinacions

Noms de les hipòtesis

G Càrrega permanent

Q Sobrecàrrega d'us

E.L.U. de trencament. Formigó
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Comb. G Q

1 1.000

2 1.350

3 1.000 1.500

4 1.350 1.500

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions

Comb. G Q

1 1.000

2 1.600

3 1.000 1.600

4 1.600 1.600

E.L.U. de trencament. Acer laminat

1. Coeficients per a situacions persistents o transitories i sísmiques
Comb. G Q

1 0.800

2 1.350

3 0.800 1.500

4 1.350 1.500
2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi

Comb. G Q

1 1.000

2 1.000 0.500

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. G Q

1 1.000

2 1.000 1.000

 

10. Materials utilitzats

10.1. Formigons

Element Formigó Plantes Fck
(kp/cm²)

γc

Sostres HA-25, Yc=1.5 Totes 255 1.50

Fonamentació HA-25, Yc=1.5 Totes 255 1.50

Pilars i pantalles HA-25, Yc=1.5 Totes 255 1.50

Murs HA-25, Yc=1.5 Totes 255 1.50

10.2. Acers per element i posició

10.2.1. Acers en barres
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Element Posició Acer Fyk
(kp/cm²)

γs

Pilars i pantalles Barres(Verticals) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Estreps B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Bigues Negatius(superior) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Positius(inferior) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Muntatge(inferior) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Pell(lateral) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Estreps B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Bigues de fonamentació Reforç inferior B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Superior B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Inferior B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Pell B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Estreps B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Sostres Punxonament B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Negatius(superior) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Positius(inferior) B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Nervis negatius B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

Nervis positius B 500 S, Ys=1.15 5097 1.15

10.2.2. Acers en perfils

Tipus d'acer Acer Lim. elàstic
(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)

Acers conformats  S235 2396 2099898

Acers laminats  S275 2803 2100000

Acer de perns B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat) 4077 2100000

10.3. Murs de fàbrica

Mòdul de tall (G): 4000 kp/cm²
Mòdul d'elasticitat (E): 10000 kp/cm²
Pes específic: 1.5 Tn/m³
Tensió de càlcul en compressió: 20 kp/cm²
Tensió de càlcul en tracció: 2 kp/cm²
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SU-8 CTE Paràmetres del DB SU per donar compliment 
a les exigències de Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ  
DE PROTECCIÓ AL LLAMP    
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Ref. del projecte  
 
 

N E C E S S I T A T  D E  L A  I N S T A L · L A C I Ó   

NO 
és necessària doncs:  

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na) 
→   Ne ≤ Na      

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)   
→   Ne > Na     

Ne = Na = 

* Edificis amb altura > 43m  

SÍ 
és necessària doncs:  

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.  

 
 

P R O C E DIM E N T  DE  V E R IF I C AC I Ó     

Municipi:  ‣ Ng : (núm. impactes / any km2)   
  Densitat d’impactes sobre el 

terreny Ng impactes / any km2 :  
 

‣ Ae : (m2) Superfície de captura 
equivalent de l’edifici aïllat 

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

 

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts → C1 = 0,50 

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos → C1 = 0,75 

* edifici aïllat → C1 = 1,00 

‣ C1 :  
  Coeficient relacionat amb l’entorn  

* edifici situat a dalt d’un turó → C1 = 2,00 
 

Ne 

FREQÜÈNCIA 
ESPERADA 
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  
 

· Ne = 61eg 10CAN −×××  = x x x 10-6  Ne =                        impactes /any
 

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50  metàl·lica C2 = 1,00  metàl·lica C2 = 2,00  

formigó  C2 = 1,00  formigó  C2 = 1,00  formigó  C2 = 2,50  

‣ C2 :  
  coeficient segons tipus de 

construcció 

fusta C2 = 2,00  fusta C2 = 2,50  fusta C2 = 3,00  
 

* edifici amb contingut inflamable → C3 = 3,00  ‣ C3 :  
coeficient segons el contingut 
de l’edifici * edifici amb altres continguts → C3 = 1,00  

 

* edifici no ocupat normalment → C4 = 0,5  

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00  

‣ C4 :  
  coeficient segons l’ús de l’edifici  

* resta d’edificis → C4 = 1,00  
 

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei 
imprescindible (hospitals, bombers,...) →     

C5 = 5,00  

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus →     C5 = 5,00  

‣ C5 :  
  necessitats de continuïtat de 

les activitats que es 
desenvolupen en l’edifici 

* resta d’edificis → C5 = 1,00  
 

Na  

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  
 

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 −

×××
= 3105,5 −

×××
 

Na = 

 

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp: 

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E ≥
e
a

N
N1− = 1 −  E ≥ 

 

4 0 ≤  E < 0,80          la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria 

3 0,80 ≤  E < 0,95     

2 0,95 ≤  E < 0,98    

E ≥ 0,98  

* Edificis amb altura > 43m  

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP 
 · NIVELL DE PROTECCIÓ 

DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de 
protecció de la instal·lació 
condiciona les 
característiques dels sistemes 
externs de protecció contra el 
llamp. 

1 

* Edificis en els que es manipulin 
substàncies tòxiques, 
radioactives, altament inflamables 
o explosives. 

 

  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria 

 
 

L’edifici     disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
 





V1.0.5
Referència:

Data:

Altura topogràfica: 1

Altura topogràfica: 8

B3 B3

N de 0 a 10

E de 21 a 30

S de 11 a 20

SE de 0 a 10
O de 21 a 30
SO de 0 a 10

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Zona Climàtica
Província:

Arquitecte: Mercè Lavega Benet

Dades generals
Edifici: Vestidors pista poliesportiva

Classe de higrometria 4

Definició de l'envolupant tèrmica. Fitxes justificatives de l'opció simplificada
Percentatge de buits

Emplaçament:

A l'efecte de comprovació de condensacions:
Alta càrrega interna

Zona Climàtica adoptada: Zona Climàtica CTE-HE-1 (taula D.1): 

Classificació de l'espai habitable
A l'efecte del càlcul de la demanda energètica:

Amposta

8019
juny-09

Tarragona



B3 X

tvfa_08019 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, rajola
38,00
19,30
0,51

tvfa_08019 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, rajola
72,00
36,56
0,51

tvfa_08019 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, rajola
72,00
36,56
0,51

tvfa_08019 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, rajola
tvfa_alumini Alumini, ca -4, aïll- 4,LP,enrajolat 38,00

19,84
0,52

72,00

∑A =

∑A =

Tipus

19,296438,00 0,5078

N

72,00 36,5616

28,00
10,00

0,5078

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos

U (W/m2ºK) A · U (W/ºK)   Resultats

Zona alta càrrega interna 

A(m2)

Zona baixa càrrega interna 

 MURS (UMm) y (UTm)

E

ZONA CLIMÀTICA:

∑A · U =

O

∑A =
0,5078 36,5616

∑A · U =

S

∑A =
0,5078
0,5620

14,2184
5,6202

∑A · U =

SE

∑A =
∑A · U =

SO

∑A =
∑A · U =

C
-T

ER

∑A =
∑A · U =

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

∑A · U =
UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UMm = ∑A· U / ∑A =

UTm = ∑A· U / ∑A =



B3 X

thct_08019 Ec-10,H-10,imper,eps, R, pav gres
thct_08019 Ec-10,H-10,imper,eps, R, pav gres 360,00

180,00
0,50

cobe_08019 Guix,Fojr-25EPS,aïll-,fom.pend, imp, grava
cobe_08019 Guix,Fojr-25EPS,aïll-,fom.pend, imp, grava 356,00

149,55
0,42UCm = ∑A· U / ∑A =

USm = ∑A· U / ∑A =

U (W/m2ºK)Tipus

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

A(m2)

180,00
180,00

 Particions interiors en edificis d'habitatges (UMm)

Tipus

A(m2)

178,00

∑A · F =

90,0000

Tipus

74,7770178,00
0,4201
0,4201

U (W/m2ºK)

∑A =

F A · F (m2)   Resultats

 COBERTES I LLUERNES (UCm, FLm)

0,5000

A · U (W/ºK)

∑A · U =
∑A =

74,7770

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos

U (W/m2ºK) A · U (W/ºK)   Resultats

 TERRES (USm)

Zona alta càrrega interna 

A(m2)Tipus

ZONA CLIMÀTICA: Zona baixa càrrega interna 

∑A =
∑A · U =

0,5000 90,0000

  Resultats

FLm = ∑A· F / ∑A =



B3 X

A (m2) A · U A · F (m2)

obvo_08019 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1) 5,88 13,3711 3,0817
obvo_08020 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1) 5,88 13,3711 3,0817 17,64
obvo_08021 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1) 5,88 13,3711 3,0817 40,11

9,25
2,27
0,52

obvo_08021 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1) 5,88 13,3711 3,0817
obvo_08022 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1) 5,88 13,3711 3,0817 17,64
obvo_08023 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1) 5,88 13,3711 3,0817 40,11

9,25
2,27
0,52

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

2,2740

∑A · U =

UHm = ∑A· U / ∑A =

F

E

∑A =
∑A · U =

0,5241
∑A =

∑A· F =

2,2740 0,5241

U

 BUITS (UHm, FHm)

A(m2)Tipus

ZONA CLIMÀTICA: Zona baixa càrrega interna 

∑A· F =O

∑A =
2,2740 0,5241

SO

UHm = ∑A· U / ∑A =

SE

∑A · U =
∑A =

∑A · U =
∑A· F =

∑A =

∑A· F =
UHm = ∑A· U / ∑A =

Tipus

S

2,2740

0,5241

FHm = ∑A· F / ∑A =

FHm = ∑A· F / ∑A =

  Resultats

2,2740 0,5241
2,2740 0,5241

FHm = ∑A· F / ∑A =

FHm = ∑A· F / ∑A =

FHm = ∑A· F / ∑A =
UHm = ∑A· U / ∑A =

∑A· F =
∑A · U =

∑A =

UHm = ∑A· U / ∑A =

∑A · U =

Fitxa 1: Càlcul dels paràmetres característics mitjos

N

U (W/m2ºK)   ResultatsA · U (W/ºK)

Zona alta càrrega interna 

UHm = ∑A· U / ∑A =



X

Umax (W/m2K)

0,56 ≤
1,01 ≤

≤
0,50 ≤
0,42 ≤
2,30 ≤
2,20 ≤

≤

≤

UMm UHm UHlim FHm

0,51 ≤ ≤ 5,70
0,51 ≤ 2,27 ≤ 4,70 0,52 ≤
0,51 ≤ 2,27 ≤ 4,70 0,52 ≤
0,52 ≤ ≤ 5,70 ≤

≤ ≤ 5,70 ≤
≤ ≤ 5,70 ≤

UMlim USlim UCm UClim FLm

≤ 0,82 0,52 0,42 ≤ 0,45 ≤

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

0,68
Cobertes 0,59

Particions interiors (edificis d'habitatges) 1,20

5,70
5,70

BUITS I LLUERNES

LLUERNES

MURS DE FAÇANA

N
E
O

0,82

0,82

Umax(projecte)

Murs de façana 1,07

Murs en mitgera 1,07

Primer metre del perímetre de sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny 1,07
Particions interiors en contacte amb espais no habitables 1,07

B3

0,82

≤

Fitxa 2 Conformitat - Demanda energètica 

ZONA CLIMÀTICA:

FHlim

TANC CONTACTE TERRENY TERRES COBERTES

O

Zona baixa càrrega interna Zona alta càrrega interna 

SE

0,57
0,57

N
E

Tancaments i particions interiors de l'envolupant tèrmica 

0,30

UMlim

0,82

FLlim

S

UTm

0,50

USm

0,82

Terres

Marcs de buits i lluernes
Vidres de buits i lluernes

S
SE
SO 0,82 SO



0,56 1,07

0,50 0,68
0,42 0,59

1,07

4. Permeabilitat a l'aire

Els buits i lluernes són de classe 1, classe 2, classe 3 o classe 4 (zona climàtica A i B) 

Marcs de buits y lluernes No procedeix
Murs en mitgera

Cobertes 2 Comprovació
Vidres de buits y lluernes No procedeix

Particions interiors que limitin amb espais no habitables

Terres 2 Comprovació

Murs de façana 2 Comprovació
Sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny exempt de comprovació

3.3. Condensacions interticials. En envolupant tèrmica

Tancaments de l'envolupant tèrmica Mesura adoptada

<

3.2. Condensacions superficials. En envolupant tèrmica 
Tipus de pont tèrmic f Rsi f Rsi,min

Murs en mitgera

exempt de comprovació
exempt de comprovació

<
<

Sòls recolzats i murs en contacte amb el terreny
Particions interiors que limitin amb espais no habitables
Terres
Cobertes

3.1. Condensacions superficials. En envolupant tèrmica

Murs de façana
Tancaments de l'envolupant tèrmica

<

Temperatura exterior mitjana del mes de Gener ºC (taula G2 de DB-HE1)
Factor de temperatura de la superfície interior mínim f Rsi, min

Classe de higrometria 4
62%
20

66%
10

0,66

Classe de higrometria
Humitat relatica de l'ambient interior
Temperatura ambient interior (en ºC)
Humitat relativa mitjana exterior del mes de Gener % (taula G2 de DB-HE1)

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada.
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions

Psat Temperatura interior 2336,95
Psat Temperatura exterior mes de Gener 1227,31



Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 Capa 9
Psat,n 1244,11 1326,73 1409,40 1998,67 2131,53 2193,30 2240,06 2243,13

Pn 810,02 1016,12 1022,99 1132,90 1325,25 1380,21 1407,69 1448,91
T 10,20 11,17 12,08 17,50 18,52 18,98 19,32 19,34

Psat,n 1245,92 1245,93 1332,78 1965,23 2110,58 2178,44 2229,94 2233,33
Pn 810,02 810,02 820,17 982,42 1266,37 1347,50 1388,06 1448,91
T 10,22 10,22 11,24 17,23 18,36 18,87 19,24 19,27

Psat,n 1259,47 1321,78 1359,13 1440,22 2709,25 2825,01 2839,39
Pn 810,02 819,24 1433,91 1446,82 1447,56 1448,17 1448,91
T 10,39 11,11 11,53 12,41 22,41 23,10 23,19

Psat,n 1241,20 1258,75 1689,01 1709,00 1825,00 2255,36 2276,87
Pn 810,02 816,14 817,12 1429,08 1430,31 1448,66 1448,91
T 10,17 10,38 14,86 15,04 16,07 19,43 19,58

Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T
Psat,n

Pn

T

C. intersticialsPn ≤ Psat,n

tvfa_alumini Alumini, ca -4, aïll- 4,LP,enrajolat

tvfa_08019 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, rajola

Tipus

cobe_08019 Guix,Fojr-25EPS,aïll-,fom.pend, imp, grava

thct_08019 Ec-10,H-10,imper,eps, R, pav gres

Tancaments, particions interiors, ponts tèrmics

FITXA JUSTIFICATIVA. Limitació demanda energètica. Opció simplificada..
CTE - DB - HE. Estalvi d'energia.

Fitxa 3: Conformitat - Condensacions



Solució: tvfa_08019 Flv -15, ca -5, aïll- 3, Flnv -5, rajola tvfa_vestidors

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus
c_fhc02 BH ambvencional gruixària 150 mm 15,00 0,7895 0,1900 10 Fàbriques de Blocs de formigó convencional
c_can08 Cambra d’aire sense ventilar vertical 5 cm 5,00 0,2778 0,1800 1 Cambra d'aire
c_ais04 EPS Poliestirè Expandit [ 0.037 W/[mK]] 4,00 0,0375 1,0667 20 Aïllants
c_fla06 1/2 massís LP mètric o català 40 mm< G < 60 mm 14,00 0,6944 0,2016 10 Fàbriques de maó
c_fla13 Envà de LH senzill [40 mm < Gruixària < 60 mm] 4,00 0,4444 0,0900 10 Fàbriques de maó
c_mor07 Morter de ciment o calç par a ram de paleta i arrebossat /enlluït  500 < d < 750 2,00 0,3000 0,0667 10 Morters
c_cer03 Plaqueta o rajola de gres 1,00 2,3000 0,0043 30 Ceràmics

Solució: tvfa_alumini Alumini, ca -4, aïll- 4,LP,enrajolat tvfa_vestidors

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus
c_met03 Alumini 0,50 230,0000 0,0000 Metalls
c_can08 Cambra d’aire sense ventilar vertical 5 cm 5,00 0,2778 0,1800 1 Cambra d'aire
c_ais04 EPS Poliestirè Expandit [ 0.037 W/[mK]] 4,00 0,0375 1,0667 20 Aïllants
c_fla06 1/2 massís LP mètric o català 40 mm< G < 60 mm 14,00 0,6944 0,2016 10 Fàbriques de maó
c_fla13 Envà de LH senzill [40 mm < Gruixària < 60 mm] 4,00 0,4444 0,0900 10 Fàbriques de maó
c_mor07 Morter de ciment o calç par a ram de paleta i arrebossat /enlluït  500 < d < 750 2,00 0,3000 0,0667 10 Morters
c_cer03 Plaqueta o rajola de gres 1,00 2,3000 0,0043 30 Ceràmics

Solució: thct_08019 Ec-10,H-10,imper,eps, R, pav gres thct-vestidors

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus
c_pes02 Sorra i grava [1700 < d < 2200] 15,00 2,0000 0,0750 50 Petris i sòls
c_bit03 Betum feltre o làmina 1,00 0,2300 0,0435 50000 Bituminosos
c_hor05 Formigó en massa 2000 < d < 2300 15,00 1,6500 0,0909 70 Formigons
c_ais03 EPS Poliestirè Expandit [ 0.029 W/[mK]] 3,00 0,0290 1,0345 20 Aïllants
c_mor03 Morter de ciment o calç par a ram de paleta i arrebossat /enlluït 1250 < d < 1450 5,00 0,7000 0,0714 10 Morters
c_cer03 Plaqueta o rajola de gres 2,00 2,3000 0,0087 30 Ceràmics

Solució: cobe_08019 Guix,Fojr-25EPS,aïll-,fom.pend, imp, grava cobe_08019

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus
c_pes02 Sorra i grava [1700 < d < 2200] 10,00 2,0000 0,0500 50 Petris i sòls
c_ais04 EPS Poliestirè Expandit [ 0.037 W/[mK]] 4,00 0,0375 1,0667 20 Aïllants
c_bit03 Betum feltre o làmina 1,00 0,2300 0,0435 50000 Bituminosos
c_mor01 Morter d’àrids lleugers [vermiculita, perlita] 10,00 0,4100 0,2439 10 Morters
c_fou10 FU Entrebigat de EPS  emmotllat enrasado -Canto 250 mm 25,00 0,3125 0,8000 60 Forjats unidireccionals
c_mor02 Morter de ciment o calç par a ram de paleta i arrebossat /enlluït 1000 < d < 1250 2,00 0,5500 0,0364 10 Morters

Solució: obvo_08019 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1)

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus

Solució: obvo_08020 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1)

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus

Solució: obvo_08021 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1)

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus

Solució: obvo_08022 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1)

Materials
Codi Detall Gruix λ R μ g Tipus

Solució: obvo_08023 Vd, PVC 26%(vol L01,15 d=0,58, H=2,1)

Descomposició de les solucions

mlavega
blanc



01. 04. Annexes 





        01. 04. 01. Gestió de residus 





Situació:
Municipi :

       Volum
(1) m3 (tones/m3) (tones)

grava i sorra compacta 0 2 0
grava i sorra solta 0 1,7 0
argiles 0 2,1 0
terra vegetal 0 1,7 0
terraplé 0 1,7 0
pedraplé 0 1,8 0
altres 300 0 0

300 m3 0 t 300 m3

   Superfície construïda (2) 438 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 21,9 0,045 19,71
obra de fàbrica 0,015 6,57 0,018 7,884

formigó 0,032 14,016 0,0244 10,6872
petris 0,002 0,876 0,0018 0,7884
altres 0,001 0,438 0,0013 0,5694

   embalatges 0,038 16,644 0,08 35,04
fustes 0,0285 12,483 0,067 29,346

plàstics 0,00608 2,66304 0,008 3,504
paper i cartró 0,00304 1,33152 0,004 1,752

metalls 0,00038 0,16644 0,001 0,438

0,088 38,544 t 0,125 54,75 m3

si no
                    Metalls si no
                    Fustes si no
                    Plàstics si no
                    Vidre si no
                    Potencialment perillosos si
                    Altres no perillosos si no

x

   Càlcul de la fiança 300 m3 6,01 1803 euros
54,75 m3 12,02 658,10 euros

354,75 m3

2461,10 euros
Notes: (1)  Emplenar la medició  d'excavació segons tipus de terreny en m3

(2)  Emplenar la superficie construïda de l'edifici
(3)  Emplenar la quantitat total de residu si no es reutilitza ni recicla

   Residus d'excavació
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    Tipus de terres d'excavació
    Pes residu

   Total residu excavació

  Total residu edificació 

      seguents residus

43870 AMPOSTAPOL. IND. 59 PARTIDA LA FERRERETA PARC. 17-18

Montsià

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS PER A PISTES POLIESPORTIVES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

Comarca :

                    Instal·lacions de reciclatge
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

    Densitat residu real

Residus de excavació (3)  
Residus de construcció (3)  

eu/m3

      S'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o espais reservats pels                    

Total fiança

        Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

                    Petris, obra de fàbrica i formigó

    Nom ,adreça i codi de gestor dels residus  ( decret 161/2001)

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ S.A.

RESIDUS              
Obra nova

FITXA PEL COMPLIMENT DELS  DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,                      
Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

eu/m3

   Residus de construcció

GESTIÓ DE RESIDUS

Sebastià Joan Arbó 2-4
Amposta





             01. 04. 02. Accessibilitat





 
VESTIDORS  I  SERVEIS PISTES FUTBOL SALA         1 

DADES DEL PROJECTE 

DADES DEL PROJECTE: 

Referència: 08_019_E_PE_V  
Detall: Vestidors i serveis futbol sala 
Carrer: Sebastià Joan Arbó 2-4  
Codi Postal: 43870 
Municipi Amposta 
Província: Tarragona 
Arquitecte: Jaume Castellví Miralles 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  EXIGIBLE EDIFICIS D’US PUBLIC DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

 
US DE L’EDIFICACIO   ESPORTIU 
      
ITINERARI    ADAPTAT   Compleix 
ELEMENTS SI N’HI HA  
 APARCAMENT   ADAPTAT  No n’hi ha 
 ESCALES   ADAPTADES  No n’hi ha  
 CAMBRES HIGIENIQUES ADAPTADES  Compleix 
 DORMITORIS    -  No n’hi ha 
 VESTIDORS   ADAPTATS  Compleix 
 MOBILIARI   ADAPTAT  Compleix 
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ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS ADAPTAT 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 

 1 2
No inclou cap escala ni graó aïllat. X X
Amplada mínima de 0.90 m i lliure obstacles a una alçada de 2.10 m X X
Espai lliure de gir  on es pot inscriure un cercle de 1.5 m de diàmetre X X
Canvis de direcció amb un espai lliure de gir de 1.20 m de diàmetre X X
Les portes tenen una amplada mínima de 0.80 i una alçada mínima de 2.00 amb accionament  
Mitjançant mecanisme de pressió o palanca X X

Les portes de vidre , llevat del cas en què siguin de seguretat, tindran un sòcol inferior de 30 cm 
d’alçada, com a mínim . A efectes visuals tindran una franja horitzontal de 5 cm d’amplada , com a 
mínim , col·locada a  1.5 d’alçada i amb marcat contrast de color. 

X X

El paviment no és lliscant. X X
Rampes amb pendent màxima de un 12% per 3 m, 10% entre 3-10 m , 8% més de 10 m  
Amb baranes ambdos costats, limitades lateralment com a mínim amb 10 cm per evitar caigudes, i 
d amb un passamà de diàmetre entre 3-5 cm , separat 4 cm i a una alçada entre 0.90 i 0.95 cm. 
Al final amb un replà de D=1.50 m 

  

Ascensor amb una cabina de dimensions 1.40 m en el sentit de l’accés i 1.10 m en el sentit 
perpendicular. Disposarà de passamà  entre 0.90-0.95 cm d’alçada, ergonòmic de diàmetre entre 
3-5 cm  separant  4 cm com a mínim, i les botoneres es col·locaran entre 1-1.40 m del terra, amb 
la numeració en Braile o en relleu. S’indicarà a cada planta  un número en alt relleu que indiqui la 
planta, amb una dimensió mínima de 10*10 cm i una alçada de 1.40 m des del terra. Les portes 
seran automàtiques , d’una amplada mínima de 0.80 i davant d’elles es pot inscriure un cercle de 
diàmetre 1.50 m. 

  

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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ELEMENTS D'EDIFICACIÓ  ADAPTATS 

ELEMENTS  DE L’EDIFICACIÓ ADAPTATS 

CAMBRA HIGIÈNICA 
 1 2
Porta de 0.80 d’amplada i s’obrirà cap a fora o serà corredissa, i les manetes s’accionaran 
mitjançant mecanismes de pressió o palanca. X X

A una alçada entre 0-70 cm del terra hi haurà un espai lliure de gir de 1,5 m. X X
Es disposarà dues barres de suport entre 0.70-0.75 cm , que permeti agafar-s’hi amb força  en la 
transferència lateral a wàters i bidets. La barra situada a l’espai d’apropament serà batent X X

Tots els accessoris i mecanismes es col·locaran a una alçada entre 0.40-1.40 m. X X
Els miralls tindran col·locat el cantell inferior a una alçada de 0.90 del terra. X X
Les aixetes s’accionaran  mitjançant mecanismes de pressió o palanca, les aixetes a les banyeres 
es col·locaran al centre i no als extrems. X X

El paviment  no és lliscant.  X X
Hi haurà indicadors d’homes i dones que permetran la lectura tàctil , amb senyalització homes i 
dones sobre la maneta mitjançant la lletra H i D en alt relleu X X

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

VESTIDORS 
 
Porta de 0.80 d’amplada mínima. X X
Els espais de circulació interior hauran de tenir una amplada de 0.90 m i en els canvis de direcció , 
S’haurà de poder inscriure un cercle de D=1.50 m. X X

L’espai d’apropament lateral a les taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general tindrà una 
amplada mínima de 0.80 m. X X

L’espai d’utilització de la dutxa tindrà unes dimensions mínimes de 0.80*1.20, a més de 
l’apropament lateral, el paviment serà continu i disposarà d’un seient abatible de 0.40*0.40. 
Disposarà d’unes barres de suport a una alçada de 0.70-0.75 m per permetre la transferència , la 
situada al costat de la transferència serà batent. Les aixetes es col·locaran al costat més llarg , a 
una alçada des del terra d’entre 0.90-1.20 i s’accionaran mitjançant mecanismes de pressió o 
palanca. 

X X

Tots el mecanismes es col·locaran entre 0.4-1.40 m. X X
El paviment  no és lliscant. X X
En els vestidors emprovadors existirà almenys un espai que es pugui tancar d’unes dimensions 
que permetin inscriure un cercle de D=1.5 m sense ser escombrats per l’obertura de cap porta. X X

Les portes s’accionaran amb mecanismes de pressió o palanca i s’indicarà els serveis d’homes i 
dones amb una lletra H i D en alt relleu. X X

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

MOBILIARI  
 
Els elements sortints i/o  volats que siguin superiors a 0.15 m de volada i que limitin amb itineraris 
tindran coma mínim un element fix i perimetral entre 0-0.15 m d’alçada perquè puguin ser 
detectats per invidents, o bé se situaran a una alçada igual o superior a 2.10 m. 

X X

Els elements de comandament ( polsadors, brunzidor, alarmes  i porters electrònics ) se situaran 
entre 1-1.40 m d’alçada.  X X

El mobiliari d’atenció al públic tindrà, totalment o parcialment, una alçada màxima respecte al terra 
de 0.80. Si disposa solament d’apropament frontal, la part inferior entre 0-0.70 d’alçada , en una 
amplada de 0.80 com a mínim quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament de la cadira. 
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La taula tindrà una alçada màxima de 0.80 m . La part inferior entre 0.70-0.75 m , i amb una 
amplada de 0.80 com a mínim quedarà lliure d’obstacles per permetre l’apropament de les cadires.   

L’element més alt manipulable dels aparells telefònics ha d’estar situat com a màxim a 1.40 m.   
En cas de cabina locutori, aquesta haurà de tenir unes dimensions de 0.80*1.20 m lliures 
d’obstacles i el terra quedarà enrasat amb el paviment circumdant, l’espai d’accés a la cabina 
haurà de ser  de 0.80 m per 2.10 m d’alçada. 

  

La plaça d’espectador com a usuari amb cadira de rodes tindrà unes dimensions mínimes de 
0.80*1.20m.   

1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits  

Observacions 

 



            01.04.03.  Control de qualitat
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1  ACER ESTRUCTURAL 

1.1  PERFILS LAMINATS I BUITS 

S'utilitzaran perfils laminats o buits que tinguin identificat el fabricant i la classe d'acer, que no tinguin desperfectes S'utilitzaran perfils laminats o buits que tinguin identificat el fabricant i la classe d'acer, que no tinguin desperfectes 
aparents i que compleixin les especificacions aplicables segons DB-SE-A.
S'utilitzaran perfils laminats o buits que tinguin identificat el fabricant i la classe d'acer, que no tinguin desperfectes 
aparents i que compleixin les especificacions aplicables segons DB-SE-A.

1.2  UNIONS SOLDADES 

Es preveu la utilització de materials i elements que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte Es preveu la utilització de materials i elements que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte 
i am el document bàsic SE-A (Seguretat estructural. Acer) del Codi Tècnic.
Es preveu la utilització de materials i elements que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte 
i am el document bàsic SE-A (Seguretat estructural. Acer) del Codi Tècnic.

1.3  CONTROL DE QUALITAT DE LA FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ESTRUCTURES D'ACER 

El control de qualitat de la fabricació i muntatge té per objectiu assegurar que aquests s'ajusten a les especificadesEl control de qualitat de la fabricació i muntatge té per objectiu assegurar que aquests s'ajusten a les especificades
en la documentació de taller.
El control de qualitat de la fabricació i muntatge té per objectiu assegurar que aquests s'ajusten a les especificades
en la documentació de taller.

1.4  TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 

Es preveu la utilització de materials i elements que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte Es preveu la utilització de materials i elements que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte 
i el document bàsic SE-A (Seguretat estructural. Acer) del Codi Tècnic.
Es preveu la utilització de materials i elements que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte 
i el document bàsic SE-A (Seguretat estructural. Acer) del Codi Tècnic.

2  ACER I ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT 

2.1  ACER PER A ARMADURES PASSIVES (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.
Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

2.2  ARMADURES ELABORADES O FERRALLA ARMADA (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.
Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.

2.3  ARMADURES NORMALITZADES (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.
Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.
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3  FORMIGÓ 

3.1  FORMIGÓ CONTROL ESTADÍSTIC (EHE-08) 

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà un control estadístic segons EHE.
Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà un control estadístic segons EHE.
Abans de la posada en obra del formigó caldrà realitzar les comprovacions documentals prèvies al 
subministrament establertes en l'EHE. També caldrà comprovar la correspondència entre les dades que figuren a 

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà un control estadístic segons EHE.
Abans de la posada en obra del formigó caldrà realitzar les comprovacions documentals prèvies al 
subministrament establertes en l'EHE. També caldrà comprovar la correspondència entre les dades que figuren a 
l'albarà de subministrament i els requeriments de projecte. 

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà un control estadístic segons EHE.
Abans de la posada en obra del formigó caldrà realitzar les comprovacions documentals prèvies al 
subministrament establertes en l'EHE. També caldrà comprovar la correspondència entre les dades que figuren a 
l'albarà de subministrament i els requeriments de projecte. 
No es permetrà l'abocament en obra de les pastades amb docilitat diferent a l'establerta en projecte.

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà un control estadístic segons EHE.
Abans de la posada en obra del formigó caldrà realitzar les comprovacions documentals prèvies al 
subministrament establertes en l'EHE. També caldrà comprovar la correspondència entre les dades que figuren a 
l'albarà de subministrament i els requeriments de projecte. 
No es permetrà l'abocament en obra de les pastades amb docilitat diferent a l'establerta en projecte.

3.2  FORMIGÓ. ESPECIFICACIONS RELATIVES A LA DURABILITAT (EHE-08) 

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà sempre el control documental 
Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà sempre el control documental 
de la relació a/c i del contingut de ciment, i només quan calgui el control de la profunditat de penetració 

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà sempre el control documental 
de la relació a/c i del contingut de ciment, i només quan calgui el control de la profunditat de penetració 
d'aigua.

Es preveu subministrament de formigó fabricat en central.
Sobre els diferents tipus de formigó previstos en projecte, es realitzarà sempre el control documental 
de la relació a/c i del contingut de ciment, i només quan calgui el control de la profunditat de penetració 
d'aigua.

4  OBRA DE FÀBRICA 

4.1  FÀBRICA 

Es preveu la utilització de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el Es preveu la utilització de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el 
document bàsic SE-F (Seguretat estructural. Fàbrica).
Es preveu la utilització de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el 
document bàsic SE-F (Seguretat estructural. Fàbrica).

4.2  FÀBRICA. ESPECIFICACIONS RELATIVES A LA DURABILITAT 

Es preveu la utilització de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el Es preveu la utilització de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el 
document bàsic SE-F (Seguretat estructural. Fàbrica).
Es preveu la utilització de materials que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte i el 
document bàsic SE-F (Seguretat estructural. Fàbrica).

5  SOSTRES I ELEMENTS PREFABRICATS 

5.1  ELEMENTS PREFABRICATS AMB MARCATGE CE (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'elements prefabricats que disposin de marcatge CE.

5.2  PECES D'ENTREBIGAT (EHE-08) 

Les peces d'entrebigat que s'utilitzin a l'obra per a la construcció de forjats unidireccionals, hauran de disposar de Les peces d'entrebigat que s'utilitzin a l'obra per a la construcció de forjats unidireccionals, hauran de disposar de 
la corresponent autorització administrativa en vigor.
Les peces d'entrebigat que s'utilitzin a l'obra per a la construcció de forjats unidireccionals, hauran de disposar de 
la corresponent autorització administrativa en vigor.



OBRA:

TÈCNIC:

DATA:

08_019_E_PE_V

19/06/2009

Plec de 
condicions del 

control 4 DE: 14

C
Q
C FULL:

6  AÏLLAMENTS TÈRMICS 

6.1  AÏLLAMENTS TÈRMICS EN GENERAL 

En el plec de condicions del projecte s'hauran d'expressar les característiques higrotèrmiques dels productes En el plec de condicions del projecte s'hauran d'expressar les característiques higrotèrmiques dels productes 
utilitzats en els tancaments i particions interiors que componen l'envolupant tèrmic de l'edifici.
En el plec de condicions del projecte s'hauran d'expressar les característiques higrotèrmiques dels productes 
utilitzats en els tancaments i particions interiors que componen l'envolupant tèrmic de l'edifici.
S'utilitzaran els materials per a aïllament tèrmic previstos en el projecte, els quals hauran de disposar de marca N, 
o equivalent en vigor, i presentar un bon estat aparent.

En el plec de condicions del projecte s'hauran d'expressar les característiques higrotèrmiques dels productes 
utilitzats en els tancaments i particions interiors que componen l'envolupant tèrmic de l'edifici.
S'utilitzaran els materials per a aïllament tèrmic previstos en el projecte, els quals hauran de disposar de marca N, 
o equivalent en vigor, i presentar un bon estat aparent.

7  COMPONENTS DEL FULL PRINCIPAL DE FAÇANES 

7.1  FULL PRINCIPAL DE FAÇANES 

Es preveu la utilització de materials per formar la part opaca de la fulla principal de les façanes que compleixin les Es preveu la utilització de materials per formar la part opaca de la fulla principal de les façanes que compleixin les 
especificacions del DB HS 1 del CTE.
Es preveu la utilització de materials per formar la part opaca de la fulla principal de les façanes que compleixin les 
especificacions del DB HS 1 del CTE.

8  IMPERMEABILITZACIONS 

8.1  LÀMINES D'OXIASFALT MODIFICAT 

S'utilitzaran làmines d'oxiasfalt modificat amb segell INCE/marca AENOR o equivalent en vigor.

9  PAVIMENTS 

9.1  PAVIMENTS EN GENERAL 

Es preveu la utilització de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i Es preveu la utilització de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció SU 1, seguretat davant del risc de caigudes, del DB-SU del CTE.
Es preveu la utilització de paviments que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció SU 1, seguretat davant del risc de caigudes, del DB-SU del CTE.

10  MORTERS PREFABRICATS 

10.1  MORTERS PER A OBRA DE PALETA 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
Les característiques de les matèries primeres han de permetre obtenir un producte acabat conforme als requisits 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
Les característiques de les matèries primeres han de permetre obtenir un producte acabat conforme als requisits 
de la norma UNE-EN 998-2: 2003. El fabricant ha de conservar els registres i indicar com s'ha establert l'aptitud 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
Les característiques de les matèries primeres han de permetre obtenir un producte acabat conforme als requisits 
de la norma UNE-EN 998-2: 2003. El fabricant ha de conservar els registres i indicar com s'ha establert l'aptitud 
d'utilització de les matèries primeres.
Els possibles equipaments, procediments o temps de pastament especificats per al pastament en obra hauran de 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
Les característiques de les matèries primeres han de permetre obtenir un producte acabat conforme als requisits 
de la norma UNE-EN 998-2: 2003. El fabricant ha de conservar els registres i indicar com s'ha establert l'aptitud 
d'utilització de les matèries primeres.
Els possibles equipaments, procediments o temps de pastament especificats per al pastament en obra hauran de 
ser especificats pel fabricant. 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-2: 2003.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins a 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
Les característiques de les matèries primeres han de permetre obtenir un producte acabat conforme als requisits 
de la norma UNE-EN 998-2: 2003. El fabricant ha de conservar els registres i indicar com s'ha establert l'aptitud 
d'utilització de les matèries primeres.
Els possibles equipaments, procediments o temps de pastament especificats per al pastament en obra hauran de 
ser especificats pel fabricant. 
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10.2  MORTERS PER ARREBOSSAR I LLISCAR 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
El compliment de les propietats d'un morter per a arrebossat/lliscat depèn de les característiques dels materials 
utilitzats, així com dels gruixos de les capes i del tipus d'aplicació.

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
El compliment de les propietats d'un morter per a arrebossat/lliscat depèn de les característiques dels materials 
utilitzats, així com dels gruixos de les capes i del tipus d'aplicació.
Els possibles equipaments, procediments o temps de pastament especificats per al pastament en obra hauran 

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
El compliment de les propietats d'un morter per a arrebossat/lliscat depèn de les característiques dels materials 
utilitzats, així com dels gruixos de les capes i del tipus d'aplicació.
Els possibles equipaments, procediments o temps de pastament especificats per al pastament en obra hauran 
d'estar especificats pel fabricant.

Els requisits i les propietats dels morters s'hauran de definir en funció dels mètodes d'assaig i d'altres 
procediments especificats a la Norma UNE-EN 998-1:2003, sempre que el conglomerant actiu estigui compost 
principalment per calç aèria. En el cas que el conglomerant actiu estigui format per sulfat de calci, el morter haurà 
de complir les especificacions exposades en la Norma Europea EN 13279.
S'haurà de tenir en compte que les condicions que han de complir els morters estan especificades en la Norma 
NBE- FL-90. I tots els components compliran les condicions especificades en els apartats 3.1.1. fins al 3.1.5.
La proporció de tots els components de la mescla per als morters, en volum o en pes, l'haurà de declarar el 
fabricant. A més, s'haurà de declarar la resistència a compressió basada en les referències públiques vàlides que 
estableixen una relació entre les proporcions de la mescla i la resistència a compressió.
El compliment de les propietats d'un morter per a arrebossat/lliscat depèn de les característiques dels materials 
utilitzats, així com dels gruixos de les capes i del tipus d'aplicació.
Els possibles equipaments, procediments o temps de pastament especificats per al pastament en obra hauran 
d'estar especificats pel fabricant.

11  COMPONENTS D'INSTAL·LACIONS 

11.1  INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 

Es preveu la utilització de lluminàries que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i Es preveu la utilització de lluminàries que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció HE 3, eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, del DB-HE del CTE.
Es preveu la utilització de lluminàries que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció HE 3, eficiència energètica de les instal·lacions d'il·luminació, del DB-HE del CTE.

11.2  SISTEMA DE CAPTACIÓ SOLAR 

Es preveu la utilització de captadors solars que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del Es preveu la utilització de captadors solars que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del 
projecte, amb la secció HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària, del DB-HE del CTE, amb el Reial 
Es preveu la utilització de captadors solars que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del 
projecte, amb la secció HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària, del DB-HE del CTE, amb el Reial 
Decret 891/1980 i amb l'Ordre 28 de juliol de 1980.

11.3  SISTEMA D'ACUMULACIÓ 

Es preveu la utilització d'acumuladors que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i Es preveu la utilització d'acumuladors que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.
Es preveu la utilització d'acumuladors que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i 
amb la secció HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària.

11.4  COMPONENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ (AIRE INTERIOR) 

Es preveu la utilització de components per a instal·lacions de ventilació que compleixin les especificacions del DB Es preveu la utilització de components per a instal·lacions de ventilació que compleixin les especificacions del DB 
HS3 del CTE.
Es preveu la utilització de components per a instal·lacions de ventilació que compleixin les especificacions del DB 
HS3 del CTE.

11.5  COMPONENTS PER A INSTAL·LACIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA 

Es preveu la utilització de components per a instal·lacions d'abastament d'aigua que compleixin les especificacions Es preveu la utilització de components per a instal·lacions d'abastament d'aigua que compleixin les especificacions 
del DB HS4 del CTE i del Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
Es preveu la utilització de components per a instal·lacions d'abastament d'aigua que compleixin les especificacions 
del DB HS4 del CTE i del Decret 21/2006 de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis.
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11.6  COMPONENTS PER A INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 

Es preveu la utilització de components per a instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que compleixin Es preveu la utilització de components per a instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que compleixin 
les especificacions del DB HS5 del CTE.
Es preveu la utilització de components per a instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que compleixin 
les especificacions del DB HS5 del CTE.

11.7  RECEPCIÓ DEFINITIVA INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 

Es preveu la realització, per part de l'empresa instal·ladora, d'una prova de resistència mecànica i estanquitat a Es preveu la realització, per part de l'empresa instal·ladora, d'una prova de resistència mecànica i estanquitat a 
totes les conduccions, elements i accessoris que integren la instal·lació d'evacuació d'aigües, tal com s'especifica 
Es preveu la realització, per part de l'empresa instal·ladora, d'una prova de resistència mecànica i estanquitat a 
totes les conduccions, elements i accessoris que integren la instal·lació d'evacuació d'aigües, tal com s'especifica 
al punt 5.6 Proves del DB HS5 del CTE.

12  OBRA CIVIL 

12.1  TERRAPLENS 

Els materials a emprar a l'obra correspondran a sòls o materials locals, obtinguts de les excavacions locals o de la Els materials a emprar a l'obra correspondran a sòls o materials locals, obtinguts de les excavacions locals o de la 
mateixa obra o bé dels préstecs que es defineixin als Plànols I Al Plec De Prescripcions Tècniques Particulars, o 
Els materials a emprar a l'obra correspondran a sòls o materials locals, obtinguts de les excavacions locals o de la 
mateixa obra o bé dels préstecs que es defineixin als Plànols I Al Plec De Prescripcions Tècniques Particulars, o 
autoritzades pel Director de L'obra.

13  COMPONENTS DE FUSTERIA 

13.1  VIDRES 

Es preveu la utilització de vidres que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i amb la Es preveu la utilització de vidres que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i amb la 
secció SU 2, seguretat davant del risc d'impacte o atrapada, del DB-SU del CTE.
Es preveu la utilització de vidres que compleixin amb les prescripcions del plec de condicions del projecte i amb la 
secció SU 2, seguretat davant del risc d'impacte o atrapada, del DB-SU del CTE.

13.2  FUSTERIA 

Es preveu la utilització d'elements de fusteria que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte, Es preveu la utilització d'elements de fusteria que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte, 
amb la secció HE 1, Limitació de la demanda energètica, del DB-HE del CTE.
Es preveu la utilització d'elements de fusteria que compleixin les prescripcions del plec de condicions del projecte, 
amb la secció HE 1, Limitació de la demanda energètica, del DB-HE del CTE.
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1  ACER ESTRUCTURAL 

1.1  PERFILS LAMINATS I BUITS 

Per a cada lot es comprovarà l'absència de desperfectes aparents, el compliment de les característiques Per a cada lot es comprovarà l'absència de desperfectes aparents, el compliment de les característiques 
geomètriques i la identificació del fabricant i del tipus d'acer.
Per a cada lot es comprovarà l'absència de desperfectes aparents, el compliment de les característiques 
geomètriques i la identificació del fabricant i del tipus d'acer.

1.2  UNIONS SOLDADES 

Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del D SE-A Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del D SE-A 
del Codi Tècnic i al plec de prescripcions del projecte.
Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del D SE-A 
del Codi Tècnic i al plec de prescripcions del projecte.

1.3  CONTROL DE QUALITAT DE LA FABRICACIÓ I MUNTATGE D'ESTRUCTURES D'ACER 

Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del D SE-A Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del D SE-A 
del Codi Tècnic i al plec de prescripcions del projecte.
Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del D SE-A 
del Codi Tècnic i al plec de prescripcions del projecte.

1.4  TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ 

Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del DB SE-A Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del DB SE-A 
del Codi Tècnic i al Plec de Prescripcions del projecte.
Per a cada lot comprovarem que les característiques de la soldadura s'ajusten a les especificacions del DB SE-A 
del Codi Tècnic i al Plec de Prescripcions del projecte.

2  ACER I ARMADURES PER A FORMIGÓ ARMAT 

2.1  ACER PER A ARMADURES PASSIVES (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.
Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T
• d'un mateix subministrament
• d'un mateix fabricant

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T
• d'un mateix subministrament
• d'un mateix fabricant
• d'una mateixa designació i sèrie (fina < 10 mm, mitjana entre 12 i 20 mm i grossa > 25 mm)

Es preveu la utilització d'acer corrugat (barres rectes o rotlles i filferros d'acer corrugat) que disposi de marca N o 
equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 87 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T
• d'un mateix subministrament
• d'un mateix fabricant
• d'una mateixa designació i sèrie (fina < 10 mm, mitjana entre 12 i 20 mm i grossa > 25 mm)

2.2  ARMADURES ELABORADES O FERRALLA ARMADA (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.
Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.

Armadures elaborades 

Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.

Armadures elaborades 
Cada una de les formes o disposicions d'elements que resulten d'aplicar els processos d'adreçament, de tall i de 

Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.

Armadures elaborades 
Cada una de les formes o disposicions d'elements que resulten d'aplicar els processos d'adreçament, de tall i de 
doblegament a partir d'acer corrugat o de malles electrosoldades.

Es preveu la utilització d'armadures elaborades o ferralla armada que es trobin en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut.

Armadures elaborades 
Cada una de les formes o disposicions d'elements que resulten d'aplicar els processos d'adreçament, de tall i de 
doblegament a partir d'acer corrugat o de malles electrosoldades.
Ferralla armada
El resultat d'aplicar a les armadures elaborades els corresponents processos d'armament, bé sigui mitjançant 
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lligat amb filferro o soldadura no resistent.lligat amb filferro o soldadura no resistent.lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 

lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• Volum no superior a 30 T

lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• Volum no superior a 30 T
• Les armadures hauran d'estar subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal.lació de 

lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• Volum no superior a 30 T
• Les armadures hauran d'estar subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal.lació de 

ferralla.

lligat amb filferro o soldadura no resistent.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE, on s'estableix que la possessió d'un distintiu de 
qualitat, d'acord amb el que estableix la instrucció en l'annex 19 pot eximir, a criteri de la direcció facultativa, de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• Volum no superior a 30 T
• Les armadures hauran d'estar subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal.lació de 

ferralla.
• Fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte (barra recta o rotlle)
• 

2.3  ARMADURES NORMALITZADES (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.
Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T
• d'un mateix subministrament
• d'un mateix fabricant

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T
• d'un mateix subministrament
• d'un mateix fabricant
• d'una mateixa designació 

Es preveu la utilització d'armadures normalitzades (malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades 
en gelosia) que disposin de marca N o equivalent en vigor.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 88 de l'EHE i en el Decret 375/88 de la Generalitat. 
Ambdues normatives estableixen que la possessió d'un distintiu de qualitat, d'acord amb el que estableix la 
instrucció en l'annex 19, ja garanteix que els acers corrugats són conformes a la instrucció i es pot eximir de la 
realització de controls experimentals durant el subministrament.

L'acer que es recepcioni a l'obra es dividirà en lots. La formació de lots serà d'acord amb els següents criteris:
• fracció de 40 T
• d'un mateix subministrament
• d'un mateix fabricant
• d'una mateixa designació 

3  FORMIGÓ 
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3.1  FORMIGÓ CONTROL ESTADÍSTIC (EHE-08) 

Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el 
projecte es realitzaran els següents controls:
Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el 
projecte es realitzaran els següents controls:
• control documental (1) previ, durant i posterior al subministrament.

Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el 
projecte es realitzaran els següents controls:
• control documental (1) previ, durant i posterior al subministrament.
• control estadístic de la resistència del formigó (2). Per cada pastada a controlar:

• Es revisarà l'albarà de subministrament

Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el 
projecte es realitzaran els següents controls:
• control documental (1) previ, durant i posterior al subministrament.
• control estadístic de la resistència del formigó (2). Per cada pastada a controlar:

• Es revisarà l'albarà de subministrament
• Es determinarà la seva consistència (3)

Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el 
projecte es realitzaran els següents controls:
• control documental (1) previ, durant i posterior al subministrament.
• control estadístic de la resistència del formigó (2). Per cada pastada a controlar:

• Es revisarà l'albarà de subministrament
• Es determinarà la seva consistència (3)
• Es fabricarà una sèrie de 3 provetes per trencar 1 a 7 dies i  2 a 28 dies

Es preveu el subministrament de formigó fabricat en central. Sobre els diferents tipus de formigó previstos en el 
projecte es realitzaran els següents controls:
• control documental (1) previ, durant i posterior al subministrament.
• control estadístic de la resistència del formigó (2). Per cada pastada a controlar:

• Es revisarà l'albarà de subministrament
• Es determinarà la seva consistència (3)
• Es fabricarà una sèrie de 3 provetes per trencar 1 a 7 dies i  2 a 28 dies

CONTROL DE LA CONFORMITAT DE LA RESISTÈNCIA DEL FORMIGÓ:

ZONA DE L'OBRA

DADES DE PROJECTE

TIPUS
ELEM.
ESTR.

SUP.
CONS.

(m²)
Núm.
PLT.

Núm.
PAST.

SET.

Núm.
LOTS PER

LOT
PER

ZONA

PASTADES
A ASSAJAR

PREVISIÓ
D'ASSAIGS

DESIGNACIÓ
DEL FORMIGÓ VOLUM

(m³)

DISTINTIU
DE

QUALITAT CONT.

CÀLCUL DE LOTS

FONAMENTS HA-25/B/20/IIa F 87 151 130 1 1 3 3Sense
SOSTRE 1 HA-25/B/20/IIa F 63 112 350 1 1 3 3Sense

3.2  FORMIGÓ. ESPECIFICACIONS RELATIVES A LA DURABILITAT (EHE-08) 

Es revisaran tots els albarans de subministrament per comprovar el compliment de les limitacions de la relació a/c Es revisaran tots els albarans de subministrament per comprovar el compliment de les limitacions de la relació a/c 
i del contingut de ciment.
Es revisaran tots els albarans de subministrament per comprovar el compliment de les limitacions de la relació a/c 
i del contingut de ciment.

Es farà el control de la profunditat de penetració d'aigua per a cada tipus de formigó indicat.

Es revisaran tots els albarans de subministrament per comprovar el compliment de les limitacions de la relació a/c 
i del contingut de ciment.

Es farà el control de la profunditat de penetració d'aigua per a cada tipus de formigó indicat.

4  OBRA DE FÀBRICA 

4.1  FÀBRICA 

(8)(8)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
(8)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que els certificats i la documentació lliurada pel fabricant són correctes segons el DB-SE-F del CTE.

4.2  FÀBRICA. ESPECIFICACIONS RELATIVES A LA DURABILITAT 

(3)(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que els certificats i la documentació lliurada pel fabricant són correctes segons el DB-SE-F del CTE.

5  SOSTRES I ELEMENTS PREFABRICATS 

5.1  ELEMENTS PREFABRICATS AMB MARCATGE CE (EHE-08) 

Es preveu la utilització d'elements prefabricats que disposin de marcatge CE.Es preveu la utilització d'elements prefabricats que disposin de marcatge CE.Es preveu la utilització d'elements prefabricats que disposin de marcatge CE.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 91 de l'EHE. 

Es preveu la utilització d'elements prefabricats que disposin de marcatge CE.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 91 de l'EHE. 

Cal dividir els elements prefabricats de l'obra en lots. En el cas d'elements normalitzats en sèrie es defineix com a 

Es preveu la utilització d'elements prefabricats que disposin de marcatge CE.

Cal complir les especificacions establertes en l'article 91 de l'EHE. 

Cal dividir els elements prefabricats de l'obra en lots. En el cas d'elements normalitzats en sèrie es defineix com a 
lot la quantitat d'elements d'una mateixa tipologia, que formen part de la mateixa remesa i procedents d'un mateix 
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fabricant, sempre que les seves dates de fabricació no difereixin més de tres mesos.fabricant, sempre que les seves dates de fabricació no difereixin més de tres mesos.
En el cas d'elements prefabricats específicament per a l'obra segons un projecte específic es defineix com a lot la 
fabricant, sempre que les seves dates de fabricació no difereixin més de tres mesos.
En el cas d'elements prefabricats específicament per a l'obra segons un projecte específic es defineix com a lot la 
totalitat dels elements de la mateixa remesa i procedents d'un mateix fabricant.
Per cada lot caldrà realitzar les comprovacions prèvies al subministrament (1), durant el subministrament (2) i (3) i 

fabricant, sempre que les seves dates de fabricació no difereixin més de tres mesos.
En el cas d'elements prefabricats específicament per a l'obra segons un projecte específic es defineix com a lot la 
totalitat dels elements de la mateixa remesa i procedents d'un mateix fabricant.
Per cada lot caldrà realitzar les comprovacions prèvies al subministrament (1), durant el subministrament (2) i (3) i 
posteriors al subministrament (4), segons els criteris establerts en l'EHE.

fabricant, sempre que les seves dates de fabricació no difereixin més de tres mesos.
En el cas d'elements prefabricats específicament per a l'obra segons un projecte específic es defineix com a lot la 
totalitat dels elements de la mateixa remesa i procedents d'un mateix fabricant.
Per cada lot caldrà realitzar les comprovacions prèvies al subministrament (1), durant el subministrament (2) i (3) i 
posteriors al subministrament (4), segons els criteris establerts en l'EHE.

5.2  PECES D'ENTREBIGAT (EHE-08) 

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.
• Cal la certificació documental del fabricant basada en assaigs sobre el compliment de la càrrega de trencament 

(2) a flexió i sobre el valor de l'expansió per humitat (3) en peces ceràmiques segons especificacions 

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.
• Cal la certificació documental del fabricant basada en assaigs sobre el compliment de la càrrega de trencament 

(2) a flexió i sobre el valor de l'expansió per humitat (3) en peces ceràmiques segons especificacions 
aplicables.

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.
• Cal la certificació documental del fabricant basada en assaigs sobre el compliment de la càrrega de trencament 

(2) a flexió i sobre el valor de l'expansió per humitat (3) en peces ceràmiques segons especificacions 
aplicables.

• Cal una garantia documental del fabricant, basada en assaigs, que el comportament de reacció al foc de les 

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.
• Cal la certificació documental del fabricant basada en assaigs sobre el compliment de la càrrega de trencament 

(2) a flexió i sobre el valor de l'expansió per humitat (3) en peces ceràmiques segons especificacions 
aplicables.

• Cal una garantia documental del fabricant, basada en assaigs, que el comportament de reacció al foc de les 
peces (4) compleixi amb les exigències del document bàsic de seguretat en cas d'incendi.

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.
• Cal la certificació documental del fabricant basada en assaigs sobre el compliment de la càrrega de trencament 

(2) a flexió i sobre el valor de l'expansió per humitat (3) en peces ceràmiques segons especificacions 
aplicables.

• Cal una garantia documental del fabricant, basada en assaigs, que el comportament de reacció al foc de les 
peces (4) compleixi amb les exigències del document bàsic de seguretat en cas d'incendi.

LOT: La norma no especifica l'extensió dels lots pel que fa a les peces d'entrebigat. S'aconsella, però, no barrejar 

Cal realitzar el següent control documental de cada subministrament que arribi a l'obra. (1)
• Les característiques geomètriques de les peces han de complir les condicions reflectides a l'autorització d'ús i 

coincidir amb les característiques establertes als plànols dels forjats del projecte d'execució de l'edifici.
• Cal la certificació documental del fabricant basada en assaigs sobre el compliment de la càrrega de trencament 

(2) a flexió i sobre el valor de l'expansió per humitat (3) en peces ceràmiques segons especificacions 
aplicables.

• Cal una garantia documental del fabricant, basada en assaigs, que el comportament de reacció al foc de les 
peces (4) compleixi amb les exigències del document bàsic de seguretat en cas d'incendi.

LOT: La norma no especifica l'extensió dels lots pel que fa a les peces d'entrebigat. S'aconsella, però, no barrejar 
sostres de diferent tipologia o diferents dates de posada en obra.

6  AÏLLAMENTS TÈRMICS 

6.1  AÏLLAMENTS TÈRMICS EN GENERAL 

(3)(3)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
(3)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. També es comprovarà  la documentació, la identificació del fabricant i tipus, 
l'absència de desperfectes aparents, així com les marques acreditatives que estan en possessió de marca N o 

(3)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. També es comprovarà  la documentació, la identificació del fabricant i tipus, 
l'absència de desperfectes aparents, així com les marques acreditatives que estan en possessió de marca N o 
equivalent en vigor.

(3)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. També es comprovarà  la documentació, la identificació del fabricant i tipus, 
l'absència de desperfectes aparents, així com les marques acreditatives que estan en possessió de marca N o 
equivalent en vigor.

7  COMPONENTS DEL FULL PRINCIPAL DE FAÇANES 

7.1  FULL PRINCIPAL DE FAÇANES 

Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
d'aplicació.

8  IMPERMEABILITZACIONS 

8.1  LÀMINES D'OXIASFALT MODIFICAT 

Per cada lot es comprovaran les condicions de recepció, d'embalatge i de presentació, i que disposi de segell de Per cada lot es comprovaran les condicions de recepció, d'embalatge i de presentació, i que disposi de segell de 
qualitat.
Per cada lot es comprovaran les condicions de recepció, d'embalatge i de presentació, i que disposi de segell de 
qualitat.

9  PAVIMENTS 

9.1  PAVIMENTS EN GENERAL 

(3)(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i que 
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els certificats i la documentació lliurada pel fabricant són correctes segons el DB-SU del CTE.

10  MORTERS PREFABRICATS 

10.1  MORTERS PER A OBRA DE PALETA 

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
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producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
• Components que formen el morter.
• Resistència.
• Plasticitat.

El producte haurà de tenir els assaigs de tipus inicial apropiats per confirmar que les propietats que ha de tenir 
estan conformes amb els requisits de la Norma UNE-EN 998-1:2003 i amb els valors que es declaren per al 
producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.
• Nom del fabricant.

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
• Components que formen el morter.
• Resistència.
• Plasticitat.

El producte haurà de tenir els assaigs de tipus inicial apropiats per confirmar que les propietats que ha de tenir 
estan conformes amb els requisits de la Norma UNE-EN 998-1:2003 i amb els valors que es declaren per al 
producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.
• Nom del fabricant.
• Codi o data de fabricació.

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
• Components que formen el morter.
• Resistència.
• Plasticitat.

El producte haurà de tenir els assaigs de tipus inicial apropiats per confirmar que les propietats que ha de tenir 
estan conformes amb els requisits de la Norma UNE-EN 998-1:2003 i amb els valors que es declaren per al 
producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.
• Nom del fabricant.
• Codi o data de fabricació.

Les propietats i característiques generals exigides als materials components dels morters per a arrebossat/lliscat 

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
• Components que formen el morter.
• Resistència.
• Plasticitat.

El producte haurà de tenir els assaigs de tipus inicial apropiats per confirmar que les propietats que ha de tenir 
estan conformes amb els requisits de la Norma UNE-EN 998-1:2003 i amb els valors que es declaren per al 
producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.
• Nom del fabricant.
• Codi o data de fabricació.

Les propietats i característiques generals exigides als materials components dels morters per a arrebossat/lliscat 
estan establerts en les següents normatives:

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
• Components que formen el morter.
• Resistència.
• Plasticitat.

El producte haurà de tenir els assaigs de tipus inicial apropiats per confirmar que les propietats que ha de tenir 
estan conformes amb els requisits de la Norma UNE-EN 998-1:2003 i amb els valors que es declaren per al 
producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.
• Nom del fabricant.
• Codi o data de fabricació.

Les propietats i característiques generals exigides als materials components dels morters per a arrebossat/lliscat 
estan establerts en les següents normatives:
• Conglomerants inorgànics :

- Ciment: UNE-EN 197-1:2000; UNE-ENV 413-1:1995

Per a cada lot de control, s'especificarà el següent:
• Components que formen el morter.
• Resistència.
• Plasticitat.

El producte haurà de tenir els assaigs de tipus inicial apropiats per confirmar que les propietats que ha de tenir 
estan conformes amb els requisits de la Norma UNE-EN 998-1:2003 i amb els valors que es declaren per al 
producte.

La designació que han de tenir els morters per arrebossar i lliscar ha d'incloure la següent informació:

• Número i data de publicació de la present norma europea.
• Nom del producte i/o el tipus de morter.
• Nom del fabricant.
• Codi o data de fabricació.

Les propietats i característiques generals exigides als materials components dels morters per a arrebossat/lliscat 
estan establerts en les següents normatives:
• Conglomerants inorgànics :

- Ciment: UNE-EN 197-1:2000; UNE-ENV 413-1:1995
- Ciment amb característiques especials: UNE 80303:2001
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- Calç: UNE-EN 459-1:2002- Calç: UNE-EN 459-1:2002
• Àrids: UNE 146121:2000

- Calç: UNE-EN 459-1:2002
• Àrids: UNE 146121:2000
• Aigua: requisits de l'EHE

- Calç: UNE-EN 459-1:2002
• Àrids: UNE 146121:2000
• Aigua: requisits de l'EHE
• Additius: UNE-EN 934-2:2002
• Addicions: UNE-EN 450:1995; UNE 83460:1994 EX

- Calç: UNE-EN 459-1:2002
• Àrids: UNE 146121:2000
• Aigua: requisits de l'EHE
• Additius: UNE-EN 934-2:2002
• Addicions: UNE-EN 450:1995; UNE 83460:1994 EX

11  COMPONENTS D'INSTAL·LACIONS 

11.1  INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 

(3)(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i es 
(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i es 
comprovarà que els conjunts de les lluminàries i els seus equips auxiliars disposen d'un certificat del fabricant que 
acredita la seva potència total.

(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i es 
comprovarà que els conjunts de les lluminàries i els seus equips auxiliars disposen d'un certificat del fabricant que 
acredita la seva potència total.

11.2  SISTEMA DE CAPTACIÓ SOLAR 

(8)(8)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
(8)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que li són 
d'aplicació.

(8)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que li són 
d'aplicació.

11.3  SISTEMA D'ACUMULACIÓ 

(7)(7)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
(7)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleixi totes les condicions que li són 
d'aplicació.

(7)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleixi totes les condicions que li són 
d'aplicació.

11.4  COMPONENTS PER A INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ (AIRE INTERIOR) 

Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
d'aplicació.

11.5  COMPONENTS PER A INSTAL·LACIONS D'ABASTAMENT D'AIGUA 

Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
d'aplicació.

11.6  COMPONENTS PER A INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 

Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si hi és d'aplicació, i 
que la seva identificació és correcta. Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que hi són 
d'aplicació.

11.7  RECEPCIÓ DEFINITIVA INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGÜES 

Per a cada lot es comprovarà que s'hagin realitzat les proves prescrites en el DB HS, en el plec de condicions del Per a cada lot es comprovarà que s'hagin realitzat les proves prescrites en el DB HS, en el plec de condicions del 
projecte i per la direcció facultativa, i es recollirà el certificat corresponent a cada una de les proves.
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12  OBRA CIVIL 

12.1  TERRAPLENS 

En el PG-3/75 no es defineixen lots de controlEn el PG-3/75 no es defineixen lots de controlEn el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:
1 Densitat in situ

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:
1 Densitat in situ
1 humitat in situ

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:
1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per cada 300m. de longitud o fracció diària menor, mesurats sobre l'eix, essent  "a" l'amplada de la tongada 
estesa:

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:
1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per cada 300m. de longitud o fracció diària menor, mesurats sobre l'eix, essent  "a" l'amplada de la tongada 
estesa:

"a/3" mesuraments individuals d'amplada

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:
1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per cada 300m. de longitud o fracció diària menor, mesurats sobre l'eix, essent  "a" l'amplada de la tongada 
estesa:

"a/3" mesuraments individuals d'amplada
"a/3" mesuraments individuals de cotes
"a/3" mesuraments individuals de pendents

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
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densitat "in situ" i 1 humitat "in situ".

En el PG-3/75 no es defineixen lots de control

Segons l'ordre del 21 de març de 1984 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques publicat  al 
D.O.G. n.493 del 12/XII/1984, en funció del volum i l'extensió del terraplè es realitzaran els següents assaigs:

Per cada 750 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 proctor normal

Per cada 2000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 anàlisi granulomètrica 
1 Límits Atterberg

Per cada 5000 m³ o fracció, o en el cas de canvi de material:
1 Determinació matèria orgànica
1 Índex CBR

Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada:

1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor:
1 Densitat in situ
1 humitat in situ

Per cada 300m. de longitud o fracció diària menor, mesurats sobre l'eix, essent  "a" l'amplada de la tongada 
estesa:

"a/3" mesuraments individuals d'amplada
"a/3" mesuraments individuals de cotes
"a/3" mesuraments individuals de pendents

Segons l'article 330 del PG-3/75 revisat segons ordre FOM/1382/02, en funció del volum i l'extensió del terraplè 
es realitzaran els següents assaigs:
• Per a cada grup de més de 20.000 m³ (entenent com a grup un volum de material pertanyent a la mateixa 

classificació, en que es compleixi en un mínim de tres(3) mostres que els rangs de variació respecte el Pròctor 
de referència no superin el tres per cent (3%) de densitat seca màxima ni el dos per cent (2%) d'humitat 
òptima), s'establiran els valors mitjans d'humitat òptima i densitat seca màxima.

• En el cas que els materials procedents d'una mateixa zona d'extracció no poguessin agrupar-se de  la manera 
anteriorment descrita ni fos possible separar-los per al seu aprofitament, no serà aplicable el mètode de "control 
del producte acabat" mitjançant assaigs pròctor, havent de recórrer a l'us intensiu de l'assaig de placa de 
càrrega amb el complement d'assaigs de petjada ("huella") o el mètode de control de procediment segons 
determini el Director de l'Obra(4).

• Per a cada 5000m² de tongada o fracció diària compactada, si aquesta és menor, exceptuant les bandes de 
vora de 2m. d'amplada: 5 densitats "in situ" i 5 humitats "in situ".

• Per a cada 100m de banda de vora de 2m. d'amplada o fracció diària compactada, si aquesta és menor: 1 
densitat "in situ" i 1 humitat "in situ".

13  COMPONENTS DE FUSTERIA 

13.1  VIDRES 

(3)(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i que 
(3)
Per a cada lot comprovarem, a l'arribada a l'obra, que està en possessió del marcatge CE, si li és d'aplicació, i que 
els certificats i la documentació lliurada pel fabricant són correctes segons el DB-SU del CTE.

13.2  FUSTERIA 

(5)(5)
Per a cada lot es comprovarà a l'arribada a l'obra que està en possessió del marcatge CE, si l'hi és d'aplicació, i 



OBRA:

TÈCNIC:

DATA:

08_019_E_PE_V

19/06/2009

Programa de 
control

14 DE: 14

C
Q
C FULL:

que la seva identificació és correcta.  Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que li són que la seva identificació és correcta.  Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que li són 
d'aplicació.
que la seva identificació és correcta.  Es comprovarà per a cada lot que compleix totes les condicions que li són 
d'aplicació.





01. 04. 04.  Ecoeficiència en els edificis





DADES DE L'EDIFICI:

Usuaris

46

AIGUA tots els usos P A

S x
S
S

S

(5)

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

S

S

S

no és d’aplicació quan :

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 
≥ 50 l/dia a 600 han de disposar de sistema de 
producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

Situació:
Municipi:

AILLAMENT TÈRMIC

PROJECTE (1)

x

x

RENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen resistències 
elèctriques amb efecte Joule; a qualsevol zona 
climàtica:

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

preveu un espai fàcilment accessible de      150 
dm3 per separar les fraccions següents:   

X

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

x

x

x

x

x

C/ Sebastià Juan Arbó

08019_vestidors pista poliesportiva

Amposta

x

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

x

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

xAIXETES
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

l’aportació energètica solar és cobreix amb 
altres fonts d’energies renovables

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km ≤ 0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km ≤ 3,30 W/m2K 
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 90 0), disposen d’element o tractament a l’exterior 
o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

xarxa de sanejament separada  per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o limit més proper

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q  ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

ENERGIA tots els usos

60%

IV

S

l/dia

(4)

92046

cal justificar-ho adequadament a la memòria

S

N

S

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

les diferents unitats privatives disposen segons 
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 
separat dels diferents tipus de residu : a un espai comunitari

x

en edificis de nova planta per limitacions de la 
normativa urbanística que impossibilita la 
superfície de captació
en rehabilitació per la configuració prèvia de 
l’edifici o de la normativa urbanística

l’edifici no compta amb suficient assolellament

per protecció patrimoni cultural català

S

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

N70%

la zona no té servei de gas canalitzat o 
l’aportació energètica és cobreix amb altres 
fonts d’energies renovables

V2.0.3

x

x

Nova edificació

Montsià

Gran rehabilitació

USOS DE 
L'EDIFICI:

Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos)

Habitatge Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:

Usuaris

al'interior de les unitats privatives

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al
mateix ús), haurà de disposar d'un dels
següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)
S

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i 
rebuig

Reconversió d'antiga edificació

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst,  hi haurà una presa d’aigua freda i una 
d’aigua calenta 

N

60%

1/2



P A

S

P A

5

5

5

5

6 S x

6

5

4

6 S x

8

4

5

4

4

5

8

7

3  
12

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

S

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics,
residus d’escumes, etc)

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

PUNTS M

PROJECTE

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE
(29/09/2006) la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taule

RESIDUS D'OBRA tots els usos

El projecte d'execució incorpora un pla de residus de la construcció, quantificant els residus generats per tipòlogies i
fases d'obra. Defineix les operacions de destriament o recollida selectiva que es preveuen realitzar a obra, especificant
la reutilització in situ i/o identificant els gestors de residus autoritzats

Cal especificar a quin dels documents: memòria M, planols P o/i amidaments A es justifiquen les solucions adoptades
Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiencia

coberta enjardinada

coberta ventilada

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti
negativament al sistema d’enllumenat

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30%
de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,49 W/m2K

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10%
de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,63 W/m2K

PROJECTE

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIAADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

x

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives 
següents:

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE D'EXECUCIÓ

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so 
aeri R de 48 dBA

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament
directe entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

DISSENY  DE L'EDIFICI

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-
AT/87), disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i
envidrament tenen aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20%
de 0,70 W/m2K ;       Km ≤ 0,56 W/m2K

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC
x

INSTAL·LACIONS

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents,
i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en
l’espai inferior sigui ≤  74 dBA
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)

M

2/2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.04.05 Fitxa compliment normativa tècnica d’Equip aments esportius





 
VESTIDORS  I  SERVEIS PISTES FUTBOL SALA         1 

DADES DEL PROJECTE 

DADES DEL PROJECTE: 

Referència: 08_019_E_PE_V 
Detall: VESTIDORS  I  SERVEIS PISTES FUTBOL SALA 

Carrer: Sebastià Joan Arbó 
Codi Postal: 43870 
Municipi Amposta 
Província: Tarragona 
Arquitecte: Jaume Castellví Miralles 

NORMATIVA TÈCNICA D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 
US DE L’EDIFICACIÓ         ESPORTIU 
ÀMBIT D’APLICACIÓ, 
TIPUS D’EQUIPAMENT ESPORTIU:       VESTIDOR 
 
1. Tots els equipaments esportius.          
2. Els equipaments esportius que ofereixin un servei esportiu     
3. Les instal·lacions esportives convencionals que ofereixen un servei esportiu.     X 
 
Aquest requeriments són acumulatius. Així els equipaments del primer àmbit només han de complir els 
requeriments establerts per a ells. Els del segon àmbit han de complir, a més dels seus, els del primer. 
Finalment, els del tercer àmbit han de complir els requeriments dels tres àmbits. 
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REQUERIMENTS TÈCNICS 

1 TOTS ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 1 2
a) Els equipaments esportius comptaran amb les mesures de seguretat, correctores i de protecció 
necessàries per tal d’evitar que les activitats que es desenvolupin pugui ocasionar algun perjudici a 
l’entorn. 

X X

b) Els equipaments esportius hauran de disposar de les mesures de senyalització adequades a 
l’activitat prevista per tal d’advertir de manera explícita als usuaris dels perills als que s’hagin 
d’afrontar en la pràctica habitual, recomanant les pautes o restriccions que es consideri oportunes 

X X

c) Els límits dels espais esportius estaran definits amb claredat amb el tancat, el marcatge, la 
indicació en un plànol, l’afitament o la senyalització, de manera que els usuaris els reconeguin i 
s’eviti que la resta de la gent pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat que s’hi practica o 
que els traspassi, quan això representi un risc. 

X X

d) Dins dels límits dels espais esportius on els usuaris facin activitats dinàmiques no hi pot haver 
arestes o altres elements esmolats que puguin ser la causa de traumatismes en la pràctica 
habitual. Si no fos possible d’evitar-los, es protegiran convenientment.  

X X

e) Al voltant dels límits dels marcatges dels espais esportius hi haurà un marge de seguretat lliure 
d’obstacles o de qualsevol element que pugui ser causa de contusions o ferides als usuaris que 
superin els límits durant la pràctica prevista. La seva amplada s’adequarà a la dinàmica de 
l’activitat, essent proporcional a la velocitat dels esportistes. En cap cas serà inferior a 1 metre. Si 
no fos possible guardar aquesta distància es disposaran les proteccions que siguin necessàries. 

X X

f) Els tancaments que limiten un espai esportiu no podran tenir perforacions o escletxes a l’abast 
dels usuaris on puguin quedar atrapats els dits o altres parts del cos.  X X

g) Tots els equipaments esportius tindran resolts els accessos, que es dimensionaran 
proporcionats al nombre d’usuaris previstos i al mitjà de transport que aquests utilitzin. No es 
permetrà l’accés rodat a aquells equipaments que no tinguin resolt l’aparcament dels vehicles. 

X X

h) Tots els equipaments esportius disposaran de les escomeses i estaran a l’abast dels 
subministraments i dels serveis que requereixin. X X

i) En la construcció d'equipaments esportius s’adoptaran les mesures correctores necessàries per 
reparar l’impacte generat en l’entorn i el paisatge. Els talussos i/o desmunts s’executaran de 
manera que se’n garanteixi l’estabilitat, i es resolgué l’escorriment de les aigües recollides per les 
noves vessants 

X X

j) Els espais tancats que disposin de sistemes mecànics de ventilació, calefacció o condicionament 
de l’aire interior compliran els requeriments establerts pel Codi tècnic de l’edificació en el referent a 
la transposició de la directiva europea referent a l’eficiència energètica en els edificis. 

X X

k) Els tancaments interiors es disposaran de manera que hi hagi una separació física entre els 
locals amb diferents temperatures ambients. 

X X

l) Els espais complementaris humits, com els vestidors, els serveis i les dutxes, compliran els 
requisits mínims d’habitabilitat establerts per als edificis d’habitatges. 

X X

m) Tot el material esportiu que s’utilitzi, ja sigui fix o mòbil, ha de garantir una pràctica segura 
d’acord amb els criteris i requisits establerts en les normes europees UNE EN. La instal·lació l’ha 
de realitzar personal qualificat, ha de ser revisada freqüentment i reparada quan presenti algun 
desperfecte de manera que mantingui les condicions exigides pel seu ús. Qualsevol element que 
sigui un perill per als usuaris s’ha de retirar immediatament i prohibir-ne la utilització.  

X X

n) El material esportiu que no s’utilitzi i pugui interferir en el desenvolupament de l’activitat s’ha de 
retirar i emmagatzemar fora de l’abast de la gent i de manera que no suposi un risc per al personal 
encarregat del seu trasllat. 

X X

o) Els paviments construïts als espais esportius destinats a ser trepitjats pels usuaris em la 
pràctica d’activitats dinàmiques i jocs de pilota seran segurs a la petjada, sense sots o desnivells 
sobtats que facin ensopegar els usuaris i un grau de lliscament adequat al calçat que vesteixin, de 
manera que no caiguin ni se’ls quedi travat el peu. 

X X

p) Els paviments dels equipaments esportius que els usuaris puguin trepitjar amb el peu nu amb 
presència d’aigua no han de lliscar, de manera que s’eviti el risc de caigudes. 

X X

q) Els paviments esportius exteriors han de solucionar l’evacuació de les aigües superficials i, en el 
seu cas, el drenatge del subsòl, dimensionat d’acord amb la utilització, el règim de pluges de la 
zona i la capacitat filtrant del terreny natural. 

X X

r) Tots els paviments d'interior seran de neteja i manteniment fàcils. X X

s) Els ancoratges, marcatges, desguassos, aspersors i altres elements que es col·loquin dins de X X
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l’espai esportiu s’integraran amb el paviment de manera que es conservin les característiques 
requerides per tal d’evitar que puguin ocasionar ensopegades o relliscades o que alterin les 
condicions de pràctica. 
t) Tots els elements vidrats o altres materials fràgils han de resistir els cops i les pilotades que 
poden rebre en la pràctica esportiva habitual. En cas de trencar-se no han de suposar un perill per 
als usuaris, mantenint-se sencers i no produint fragments tallants. S'indicarà amb claredat la 
presència de tancaments i portes transparents amb la disposició d'elements de senyalització i/o de 
protecció. 

X X

u) Si es col·loquen cels rasos, projectors, altaveus o altres elements de les instal·lacions als 
sostres dels espais esportius d'interior on es practiquin jocs de pilota, aquests seran resistents als 
cops o es protegiran per evitar les trencadisses 

X X

v) Tots els elements metàl·lics situats a l’exterior o en espais humits es protegiran adequadament 
de manera que no es rovellin i seran accessibles per al manteniment o s’utilitzaran metalls 
inoxidables. En les piscines han de suportar l’ambient clorat. 

X X

w) Les àrees de bany es trobaran senyalitzades i es diferenciaran les zones on es fa peu de les 
zones fondes, de més d’1,5 metres de profunditat. 

  

x) A les àrees de bany, si s’autoritza el tirar-se de cap, aquesta activitat es restringirà a les zones 
fondes i es senyalitzarà la prohibició de fer-ho a les zones d’una profunditat inferior a 1,5 metres. 

  

y) Els espais dels equipaments esportius on hi hagi activitat a les hores de foscor hauran d’estar 
il·luminats amb un nivell i una uniformitat adequades a l’ús al qual es destini. 

X X

z) Els bàculs de suport dels projectors d’enllumenat i altres elements verticals duna alçada 
superior a dos metres no han de permetre que els usuaris de la instal·lació s’hi puguin enfilar. 

X X

1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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REQUERIMENTS TÈCNICS 

2 EQUIPAMENTS ESPORTIUS QUE OFEREIXEN UN SERVEI ESPORTIU 
 
 1 2
a) Disposaran d’un pla de gestió que reculli tota la informació necessària per regular-ne el 
funcionament i solucionar qualsevol problema, a més de donar les bases normatives per a la 
utilització correcta de les instal·lacions. Caldrà definir les línies generals de la gestió i incorporar-hi 
tres documents: 
- El pla d’utilització, que regula les condicions d’utilització com també una distribució horària del 
potencial de la instal·lació i estableix unes normes bàsiques d'utilització en forma de reglament 
d’ús. 
- El pla de manteniment, que estructura totes les tasques que fan referència a la conservació de 
l'edifici o l’equipament. 
- El model organitzatiu de la gestió de l’equipament des de l'òptica dels recursos humans i 
mitjançant l'estructuració del pressupost. 
 

X X

b) Disposaran d’un accés per als usuaris clarament assenyalat. S'indicarà en lloc visible de 
manera clara i permanent el nom de la instal·lació, del titular i del gestor de la instal·lació, en cas 
que es trobi cedida. 

X X

c) Les dimensions de l’accés i els recorreguts interiors permetran que els materials, els 
subministraments i la maquinària puguin arribar als espais esportius, als magatzems i a les sales 
d’instal·lacions tècniques o es disposarà d’un segon accés de servei per aquest fi. 

X X

d) S’informarà els usuaris dels aforaments admesos en els espais esportius i en els vestidors, 
situant en un lloc de l’accés un rètol indicador fàcilment visible X X

e) L’aforament d’un vestidor requerirà de no menys de 50 cm útils de banc per plaça. A les 
trobades de dos bancs en escaire es descomptaran els primers 50 cm d'un dels dos costats. X X

f) Es trobaran senyalitzats amb la claredat suficient per informar els usuaris dels diferents 
recorreguts, de la situació dels diferents espais, de les zones d’accés restringit i quan es prohibeix 
el pas. 

X X

g) Es restringirà l’accés als espais que per les seves característiques requereixin una supervisió 
qualificada, un material esportiu específic o que comportin un perill potencial per als usuaris, i es 
senyalitzarà de manera permanent amb els advertiments oportuns. 

X X

h) L'altura lliure del sostre de les sales especialitzades i dels recintes dels vasos de les piscines 
cobertes de menys de 200 m² de làmina d’aigua no serà menor de 3 metres. Es consideren sales 
especialitzades aquells espais esportius en recinte tancat on es realitza de manera quasi exclusiva 
un tipus concret d’activitat física, com les sales de musculació, de tennis taula, de bitlles, de billar, 
d’esgrima o de tir. 

  

i) L'altura lliure del sostre de les sales esportives i dels recintes dels vasos de les piscines cobertes 
de més de 200 m² de làmina d’aigua i d’una franja perimetral de platja de no menys d'1,5 metres 
d’amplada no serà menor de 4 metres. Es consideren sales esportives aquells espais esportius 
tancats i diàfans on es poden practicar diverses activitats fisicoesportives, com les que formen part 
d’una escola. 

  

j) L'altura lliure del sostre dels pavellons poliesportius no serà menor de 7 metres. Es consideren 
pavellons poliesportius aquelles instal·lacions que el seu espai esportiu és una pista en un recinte 
cobert i tancat i que són aptes per practicar diversos esports, habitualment de pilota com el 
bàsquet, l’handbol el futbol sala o el voleibol. 

  

k) La distància lliure entre dos bancs enfrontats dels vestidors no serà inferior a 1,2 metres; la que 
hi ha entre l'aresta frontal d'un banc i els armaris davant seu no serà menor d’1 metre. X X

l) L'espai útil per cada dutxa no serà menor de 0,8 x 0,8 metres, i es deixarà un pas lliure per 
accedir-hi de 0,8 metres d'amplada, com a mínim. X X

m) Els terres dels espais molls, com les dutxes i les platges de les piscines, tindran pendents 
d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d'escorrentia, de manera 
que no s’entollin. No s’han de col·locar plats de dutxa de porcellana o d’altres materials lliscants, 
que cal substituir per un paviment antilliscant en pendent cap a una canal ran de paret, sota els 
ruixadors. 

X X

n) Els vasos de piscina seran accessibles en tot el seu perímetre. L’amplada de la platja que els 
envolta no serà inferior a un metre, mesurada entre el tancament o qualsevol element vertical i el 
límit de la làmina d’aigua. 

  

o) Els vasos de les piscines disposaran d’un mínim de dues buneres de desguàs per a cada vas,   
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separades d’una distancia no inferior a dos metres. La velocitat d'aspiració no superarà els 1,2 
metres per segon. 
p) La recirculació de l'aigua dels vasos de les piscines es farà pel desbordament de la làmina 
d'aigua superficial amb canals de recollida de la sobreeixida en el seu perímetre i conducció a un 
dipòsit regulador de compensació, d’una capacitat suficient per emmagatzemar l’aigua desallotjada 
pels banyistes. 

  

q) La impulsió de l’aigua dels vasos de les piscines un cop tractada es farà de manera que se’n 
garanteixi la renovació completa, evitant les zones estancades i les turbulències, per a la qual cosa 
es situaran el nombre suficient de difusors, preferentment al fons per generar un corrent 
ascendent. 

  

r) Els circuits hidràulics per al tractament de l’aigua de les piscines seran independents per a cada 
vas.   

s) Es recolliran les aigües de les cobertes i es conduiran a la xarxa d’aigües pluvials. Per evitar el 
desbordament de les canals de les cobertes es col·locaran els corresponents sobreeixidors per 
evacuar les aigües que no engoleixin els baixants. 

X X

t) Es diferenciarà la xarxa d’aigües brutes, que es connectarà al clavegueram per a la seva 
depuració, i la d’aigües pluvials, que es poden abocar als rius o emmagatzemar per a ser 
reutilitzades. 

X X

u) Els paraments verticals del recinte de vasos de les piscines, dels vestidors, les dutxes i els 
serveis es revestiran fins a una alçada no menor de 2 metres amb materials impermeables, 
resistents, de manteniment i reparació fàcils, amb les trobades i les arestes arrodonides d’un radi 
no inferior a 1 cm. 

X X

v) Totes les portes seran reforçades, resistents als cops i aniran equipades amb manetes de fàcil 
accionament, amb els panys mestrejats i la ferramenta resistent.  X X

w) Les portes dels espais humits, com els recintes dels vasos de les piscines, els vestidors, les 
dutxes i els serveis es construiran amb materials inalterables a l’aigua o es protegiran 
convenientment i s’aixecaran de terra no menys de 10 centímetres, tant els marcs com les fulles. 

X X

x) Les portes al voltant d’un espai esportiu s’han de situar i obrir-se de manera que no puguin 
interferir en la pràctica o suposar un perill per als usuaris. X X

y) El mobiliari i els accessoris dels espais complementaris seran apropiats per a un ús públic, 
estables al bolcat, sense arestes vives o elements esmolats, reforçats i resistents a l’ús vandàlic i a 
la humitat. 

X X

z) Els magatzems de material esportiu es disposaran al mateix nivell de l'espai esportiu al qual 
serveixin i al seu entorn, sense graons ni relleus que dificultin el moviment. Les dimensions seran 
proporcionades al material esportiu que han de contenir. La geometria i les dimensions i posició de 
les portes han de permetre emmagatzemar el material de manera que sigui fàcilment accessible. 

X X

1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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REQUERIMENTS TÈCNICS 

3  INSTAL·LACIONS AMB ESPAIS ESPORTIUS CONVENCIONALS QUE OFEREIXEN UN SERVEI 
ESPORTIU 
 
 1 2
a) La promoció d’un nou equipament esportiu requerirà la justificació de la seva necessitat amb la 
redacció d’un estudi de viabilitat on s’establiran els objectius que es volen assolir, s’analitzarà 
l’oferta existent i la demanda que es vol atendre. 
 

X X

b) La construcció d’un equipament esportiu requerirà la redacció d’un projecte de gestió que 
d’acord amb els objectius establerts en el seu estudi de viabilitat, estableixi el programa de les 
activitats que s’hi portaran a terme, definint els espais esportius i complementaris que es 
necessiten per atendre els usuaris als quals es destina, els recursos humans i tècnics amb que cal 
comptar i valorant el compte previsible de la seva explotació, xifrant les despeses i els ingressos. 
Si aquest fos deficitari, caldrà assumir-ne el finançament garantint la procedència de la dotació 
necessària per equilibrar-lo. 
 

X X

c) En la redacció del projecte d’una instal·lació esportiva caldrà disposar de les dades geològiques 
del terreny obtingudes mitjançant l’elaboració d’un estudi geotècnic adequat a les característiques 
del solar, al tipus de construcció i als requeriments del paviment esportiu: estabilitat, resistència 
portant, grau de compactació, composició, drenatge, etc. 
 

X X

d) L'estructura dels espais esportius coberts ha de disposar de les subestructures necessàries i el 
seu càlcul ha de considerar les càrregues produïdes de manera que sigui possible penjar els 
cortinatges divisoris, les xarxes dels gols, les cistelles, els projectors, els conductes de 
climatització, la manta tèrmica dels vasos de les piscines, etc. 
 

  

e) Els tancaments situats en el perímetre dels espais esportius d'interior on es realitzin activitats 
dinàmiques fins a una altura de no menys de 2 metres no seran abrasius, ni tindran arestes ni 
reclaus, resistiran l’ús i les pilotades i el seu manteniment serà fàcil. Les obertures d’aquests 
tancaments quedaran integrades al mateix pla, amb les portes i finestres practicables obrint 
enfora, de manera que no sobresurtin. 

  

f) Els terres dels espais humits, com els vestidors, el passadís de peus nus i els serveis, tindran 
pendents d’entre l’1 i el 2% amb canals i desguassos per la recollida de les aigües d'escorrentia, 
de manera que no s’entollin. 
 

X X

g) Al voltant dels vasos de les piscines cobertes es disposaran galeries de servei per al registre 
d'una amplada no menor d'1,5 metres i una altura lliure no menor de 2,5 metres. 
 

  

h) La recollida d’aigües de les platges es farà pel seu perímetre exterior, el més allunyada del 
sobreeixidor dels vasos, que constituirà el punt més alt de la platja, de manera que s’eviti 
l’abocament de l’aigua de neteja dins dels vasos. 
 

  

i) A les instal·lacions esportives que disposin de calefacció o condicionament d’aire s’evitarà que al 
vestíbul d’accés es generin corrents d'aire disposant un cancell en l’entrada o d’altres sistemes 
que ho evitin 

  

j) Els espais complementaris dels vestidors disposaran de zona de canvi, serveis higiènics i dutxes 
en un nombre proporcional al seu aforament, adaptats a les característiques dels seus usuaris i 
adequats a les activitats que s’hi practiquin. Com a mínim hi haurà una dutxa cada 5 persones i un 
vàter i un rentamans cada 25 persones. Quan s’agrupin més d’un vàter en el vestidors d’homes, es 
podrà substituir un vàter per dos urinaris, sempre que hi resti almenys un vàter. 

X X

k) A cada vestidor per als tècnics i/o àrbitres s’instal·larà un vàter, una dutxa i un rentamans, i es 
moblarà amb un banc per canviar-se i un pupitre, preferentment fixats a la paret. Si no es disposa 
d'un espai específic d'infermeria, almenys un d’ells serà adaptat i estarà equipat amb un equip de 
cures i una llitera. 

X X

l) A les piscines cobertes i als pavellons poliesportius, hi haurà una infermeria dimensionada i 
equipada com a vestidor individual de gran adaptació, amb vàter, 
dutxa, rentamans i llitera. 

  

m) Els espais esportius tancats han de disposar de llum natural suficient per a ser utilitzats els dies X X
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assolellats sense haver d’encendre l’enllumenat elèctric. 
n) Els espais esportius en recintes tancats han de disposar de ventilació natural suficient per a ser 
utilitzats els dies de bonança sense haver de fer funcionar els sistemes mecànics de 
condicionament de l’aire. La ventilació serà preferentment creuada i modulable, amb obertures a 
nord i sud. 

X X

o) Els espais esportius en recintes tancats on es facin activitats sorolloses, amb presència de 
públic o aquells on s’hagi previst la realització d’actes musicals es condicionaran acústicament per 
tal d’assolir els temps de reverberació i el Grau d’intel·ligibilitat de la paraula requerits pel confort 
dels usuaris. En cap cas el temps de reverberació superarà els 2 segons, per a lo qual es revestirà 
amb acabats fonoabsorbents no menys d’un terç de la superfície interior dels tancaments que els 
envolten, preferentment al sostre. 

  

p) Els acabats exteriors dels tancaments seran resistents als impactes, inalterables a les accions 
climàtiques i a la llum solar, de manteniment fàcil, i a les zones a l’abast de la gent seran reforçats 
i protegits de les accions vandàliques. 

X X

q) Els paraments verticals dels vestíbuls, passos i escales seran resistents, fàcils de mantenir i 
reparar, o es protegiran fins a una altura no menor d'1,2 metres amb un arrambador d'aquestes 
característiques 

X X

r) A les parets i sostres dels espais humits, dels magatzems i dels locals tècnics no es col·locaran 
guixos, escaioles o pintures no rentables. 
 

X X

s) Els tancaments que envoltin les platges de les piscines seran impermeables o es revestiran amb 
acabats que ho siguin, a més de ser resistents als cops, de fàcil manteniment i reparació, no 
abrasius.  

  

t) Les arestes i les trobades dels parament verticals i els paviments dels espais humits 
s’arrodoniran amb un radi no inferior a 1 cm, com a mínim fins a 2 metres d'altura. X X

u) Als espais complementaris tots els paviments seran d’alta resistència al desgast, impermeables, 
imputrescibles i de manteniment fàcil. X X

v) A les zones de vestidors, dutxes, serveis, als passadissos de peus nus i a les platges de les 
piscines, als locals d’instal·lacions tècniques i en aquells altres espais amb terres en pendent i 
desguassos s’instal·larà una xarxa d’aigua per a la neteja, amb preses per a mànega d’ús restringit 
al personal autoritzat. 

X X

w) Per alimentar les dutxes dels espais complementaris, s’instal·larà una producció d’aigua calenta 
sanitària i dipòsits per a l’acumulació dimensionada d’acord amb l’aforament d’esportistes i el 
temps de preparació. 

X X

y) La temperatura de consum de l’aigua calenta de les dutxes no ha de superar els 38ºC a la 
sortida dels ruixadors, limitant-la amb vàlvules termostàtiques que barregin l’aigua freda i la 
calenta en la proporció adequada. 

X X

z) La xarxa d’aigua calenta sanitària es dimensionarà de manera que el cabal de cada dutxa sigui 
de 0,2 litres per segon i el consum de 25 litres per persona de l’aforament dels vestidors. També 
cal considerar el nombre de torns de dutxa que hi haurà en funció de la proporció entre l’aforament 
i el nombre de dutxes del vestidor. Les dutxes individuals i, com a mínim, una dutxa de les de cada 
grup s’alimentaran també amb aigua freda, a més de l’aigua calenta a 38°C, amb una segona 
aixeta o amb una de mescladora . 

X X

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 
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CRITERIS PER A LA CONSTRUCCIÓ D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS 

 

CRITERIS DE SEGURETAT 

 1 2
1) Els paviments de les sales esportives, els pavellons poliesportius, camps poliesportius i 
d’atletisme, han d’acreditar el compliment de les prescripcions establertes en la normativa europea 
UNE EN de paviments esportius amb el certificat d’un laboratori d’assaig, amb una absorció 
d’impactes moderada. Els d’elasticitat puntual de no menys del 25% de reducció de la força com a 
valor mitjà i de no menys del 40% per a la resta de paviments 

  

2) Els paviments dels espais amb presència d’aigua no han de lliscar al peu nu i moll. Aquesta 
propietat s’ha d’acreditar amb el certificat d’un laboratori d’assaig, d’acord amb les normes UNE-
EN que siguin d’aplicació. En tot cas seran paviments de classe 3d’acord amb el que estableix el 
Código Técnico de la Edificación – SU1 Seguridad frente al riesgo de caidas, assolint un valor de 
Rd major que 45, mesurada segons la norma UNE-ENVI12633. D’altres sistemes de mesura com 
els establerts en la normativa de seguretat laboral o la norma DIN 51097, també ofereixen 
referències vàlides per a la tria de paviments segurs. 

X X

3) Els vestidors s’han de situar al mateix nivell de l’espai esportiu principal, sobretot a les piscines, 
on els usuaris van molls i podrien relliscar fàcilment si haguessin de circular per escales o rampes 

X X

4) A tot el perímetre dels espais esportius d’interior on es realitzin activitats dinàmiques cal 
disposar un arrambador protector, esmorteïdor dels cops per tal que els tancaments no siguin 
abrasius, ni tinguin arestes ni reclaus, resisteixin l’ús i les pilotades i el seu manteniment sigui fàcil. 
L’alçada d’aquest revestiment no ha de ser inferior a 2,4 metres. 

  

5) Quan a un pavelló poliesportiu es vulguin realitzar representacions teatrals o concerts, aquesta 
circumstància ha de ser recollida en el projecte de gestió, s’ha d’establir l’aforament per aquestes 
activitats excepcionals, definir les vies d’evacuació, preveure les mesures de seguretat a adoptar 
en el pla d’emergència i obtenir la preceptiva autorització amb la llicència d’activitats municipal. Per 
aquestes ocasions si s’ha de situar temporalment un escenari a l’espai esportiu, cal preveure el 
seu transport, muntatge, desmuntatge i emmagatzematge. Si l’activitat cultural es regular i es 
decideix obrir un escenari al perímetre de l’espai esportiu, s’ha de tenir en compte la legislació 
vigent que es d’aplicació als equipaments culturals. La boca de l’escenari no ha de tenir arestes ni 
buits amagats darrera els cortinatges que puguin suposar un perill pels usuaris. 

  

6) Les escales, les finestres, els balcons i els desnivells superiors a seixanta centímetres de les 
zones de pas s’han de protegir amb una tanca o barana que eviti el risc de caigudes, d’una alçada 
no menor d’un metre, que no deixi espais buits de més de dotze centímetres d’amplada i que no 
sigui escalable 

  

7) Als pavellons poliesportius on es practiqui el basquetbol les cistelles s’han de situar 
preferentment penjades de l’estructura del sostre o de les parets de l’espai esportiu, de manera 
que no es recolzin al terra i es puguin emmagatzemar plegades al sostre.  
 

  

8) Per evitar el risc de colpejar el fons del vas al tirar-se de cap des dels pòdiums de sortida de 
natació o de qualsevol element elevat, aquest material ha de ser desmuntable i que només s’ha de 
col·locar quan compti amb la supervisió d’un monitor, mentre duri la competició o l’entrenament. 

  

9) Les portes que puguin tancar-se de cop per causa de les diferències ambientals dels espais que 
separen, han de disposar de sistemes de retenció si han de romandre obertes i de mecanismes 
automàtics que esmorteeixin els seu tancament i evitin colpejar als usuaris. 

X X

10) Les portes dels espais utilitzats per nens de menys de sis anys han de protegir la trobada entre 
el marc i la fulla en el costat de les frontisses fins una alçada no inferior a un metre, de manera que 
no es puguin introduir els dits. 

  

11) Les portes de doble sentit d’obertura han de tenir un element transparent a l’alçada de la vista 
que permeti percebre si hi ha algú a l’altre costat abans d’empènyer 

  

12) La ferramenta de les portes ha de ser prou resistent per suportar un ús intens i mantenir-se 
ancorada a l’element on es fixi. Les frontisses no han de permetre que es puguin desmuntar les 
fulles sense utilitzar eines. Han de ser inoxidables en ambients humits i resistents al clor en les 
piscines cobertes. 

X X

X13) Els equipaments esportius han de comptar amb una instal·lació de telecomunicació que 
permeti informar de qualsevol incidència que es produeixi a qui correspongui atendre-la, demanar 
ajut a qui pugui prestar-lo i rebre avís d’allò que pugui ser del seu interès. 
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14) A les instal·lacions esportives amb aforaments nombrosos, cal instal·lar un sistema de 
megafonia per tal de poder donar avisos i localitzar a un determinat usuari 

  

15) A les instal·lacions esportives amb un gran nombre d’usuaris, s’aconsella instal·lar un circuït de 
televisió per vigilar els espais fora del control visual del personal, les zones conflictives i les 
restriccions d’accés. Com a mesura complementària es possible realitzar gravacions de les 
imatges en determinats llocs respectant la normativa d’aplicació. També són d’utilitat les alarmes 
per evitar les intrusions. 

  

16) Els productes químics pel tractament de l’aigua dels vasos de les piscines s’han 
d’emmagatzemar en un recinte exclusiu, convenientment senyalitzat, amb l’accés restringit al 
personal encarregat del manteniment, separat de la sala de filtració, ventilat directament a 
l’exterior en un indret poc concorregut, ha de ser fosc per evitar la degradació dels productes 
sensibles a l’acció de la llum solar, ben il·luminat artificialment i equipat amb les mesures de 
seguretat exigides per la normativa vigent referent a les substàncies nocives, tòxiques o perilloses. 
La seva localització ha de ser propera a l’accés de servei de la instal·lació, per facilitar 
l’abastament dels productes i evitar situacions de risc en el seu subministrament. 

  

 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

CRITERIS DE FUNCIONALITAT 

 1 2
17) Tots els equipaments esportius han de situar-se tan a prop com sigui possible dels usuaris a 
qui es destinin, d’acord amb l’ordenament urbanístic vigent, les condicions dels terrenys i el radi 
d’influència de l’equipament. Així aquelles que es destinin a activitats amb escolars, els pavellons 
poliesportius, han d’apropar-se als centres docents o encara millor formar un mateix conjunt. 

X X

18) Es convenient l’agrupació de diversos equipaments en un mateix recinte, constituint un 
complex esportiu, de manera que s’afavoreixin les sinèrgies que es produeixen i es puguin 
compartir espais i serveis, el que es tradueix en una major eficàcia i un enriquiment de l’oferta 
esportiva. Per les mateixes raons també s’ha de potenciar la relació amb altres tipologies 
d’equipaments com els culturals, socials o de salut i la integració amb les zones verdes.  

X X

19) El solar on es construeixin ha de ser prou ampli per a que les seves mides i l’orientació solar 
siguin les requerides per a realitzar les activitats esportives que s’hagi previst practicar. 

X X

20) La capacitat portant del terreny damunt del qual es construeixin paviments esportius ha de 
suportar els esforços als quals els sotmetin els usuaris sense alterar-se. Per resistir-los,  la 
compactació del terreny natural i de la subbase de material granular adequat ha de superar el 95% 
del Pròctor modificat. 

X X

21) Les activitats fisicoesportives que es fan a l’aire lliure i que tenen una direcció preferent de 
pràctica, aquesta s’ha d’orientar segons l’eix nord – sud, per evitar l’enlluernament del sol rasant 
del llevant i el ponent. Així, en els camps i les pistes on es practiquen esports de pilota, les 
porteries s’han de col·locar als costats nord i sud. Per raons justificades es admissible una 
desviació de ± 27,50 cap a l’un o l’altre costat. 

  

22) L’estructura de la coberta d’una instal·lació esportiva ha de modular-se d’acord amb les mides i 
les subdivisions de l’espai esportiu. 

  

23) Les obertures dels espais esportius en recintes tancats s’han de situar preferentment ales 
façanes nord i sud, aquestes amb protecció solar que redueixi els guanys tèrmics a l’estiu i eviti 
l’entrada de llum directa a l’espai esportiu. S’ha d’evitar l’enlluernament que provoquen els 
contrallums i el sol rasant del matí i la tarda. En els espais esportius interiors on la pràctica tingui 
una direcció definida, els finestrals de les façanes s’han d’obrir en els costats longitudinals, deixant 
cecs els fons contra els quals es fa la pràctica, per evitar l’enlluernament per contrast. Per 
aquestes raons l’orientació idònia dels espais esportius tancats és la que fa coincidir la direcció de 
pràctica amb l’orientació est - oest. 

  

24) Quan en el projecte de gestió d’una instal·lació esportiva, com en els pavellons amb un gran 
aforament de públic, es prevegi la celebració d’espectacles, la filmació de certes activitats o les 
retransmissions per televisió, cal que els finestrals i lluernes disposin de sistemes d’enfosquiment 
per tal d’evitar amb facilitat l’entrada de llum solar. Aquest requeriment també s’ha de tenir en 
compte en el disseny de l’enllumenat artificial, de manera que s’assoleixin els nivells lumínics 
adequats i que el flux dels projectors no es dirigeixi cap el camp visual de les càmeres. 
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25) Per a disposar d’il·luminació natural suficient, les instal·lacions que l’espai esportiu principal no 
doni a les façanes o aquestes es trobin separades més de 30 metres, han d’obrir lluernes a la 
coberta amb una superfície efectiva translúcida d’un mínim del 10% de la superfície de l’espai 
esportiu. Si la distància entre les dues façanes és inferior a 30 metres, la il·luminació pot fer-se 
exclusivament amb obertures a les façanes d’una superfície mínima de finestres del 25%, situant-
ne el doble a la façana nord que a la sud. 

  

26) Cada espai esportiu enllumenat o part en què es pugui subdividir ha de tenir una encesa 
independent. El nivell mitjà dels camps poliesportius i d’atletisme no ha de ser menor de 100 lux i 
el de les pistes, sales, pavellons poliesportius i piscines cobertes no menor de 200 lux, ambdós 
amb una uniformitat mitjana no menor del 0,5. Per a la competició cal una segona encesa que 
incrementi el nivell mitja fins als 400 lux, amb la mateixa uniformitat. 

X X

27) Els bàculs de suport de l’enllumenat exterior han de permetre muntar els projectors a una 
altura no menor de la quarta part de la distància entre els bàculs oposats més allunyats, de 
manera que l’angle d’incidència de la llum no sigui inferior a 30°. 

  

28) Els paviments esportius d’interiors seran de color clar de manera que els marcatges es 
distingeixin amb claredat. El seu acabat serà mat per tal d’evitar que els produeixin reflexions de 
llum. 

  

29) La fondària dels vasos de les piscines condiciona la seva utilització. Així pels salts de trampolí 
cal que els vasos tinguin una fondària mínima de 5 metres, per a la competició de natació 
sincronitzada 3 metres, per al waterpolo, la competició de natació i l’entrenament de natació 
sincronitzada 1,8 metres, per a la natació recreativa,l’ensenyament i el lleure 1 metre, i pel 
clapoteig dels nadons 0,3 metres 

  

30) Per facilitar el control de les instal·lacions esportives cal situar un taulell de recepció en 
l’entrada que tingui visió dels accessos als vestidors i a les grades i de l’espai esportiu. 

X X

31) Cal diferenciar i restringir els recorreguts dels esportistes, dels espectadors i del personal, 
evitant els creuaments i controlant els accessos. 

X X

32) Les mides de tots els vestidors per a grups i col·lectius han de ser adaptades. Almenys a dos 
vestidors de cada tipus s’han de muntar els elements auxiliars de suport a les dutxes i serveis. 

X X

33) L’estructura dels espais complementaris ha de deixar la planta lliure, de manera que no es 
condicioni la distribució i es simplifiqui la seva modificació, si així ho requereix l’evolució de la 
pràctica esportiva i dels hàbits de la població. 

  

34) Per facilitar la flexibilitat i els canvis de distribució dels espais complementaris de vestidors i 
serveis les divisions interiors s’han de muntar superposades, preferentment amb elements lleugers 
prefabricats de mobiliari desmuntable, de materials reforçats, resistents als cops i inalterables a 
l’aigua.  

  

35) La distribució dels espais complementaris de vestidors i serveis ha d’afavorir la concentració 
dels espais humits per tal d’alliberar la planta i simplificar els recorreguts de les canonades i els 
conductes de les instal·lacions tècniques. 

X X

36) Als vestidors cal preveure la disposició de bancs, armaris individuals i per a grups, penjadors, 
tovallolers, miralls, saboneres, dispensadors de paper i sabó, papereres, eixugadors de cabells i 
altres complements, i els elements d’ajut a les persones de mobilitat reduïda, que hauran de ser 
aptes per a un ús públic. Cada plaça ha de disposar d’un mínim de dos penjadors per a la roba. 

X X

37) Per dimensionar la xarxa d’aigua calenta sanitària cal tenir en compte que probablement totes 
les dutxes hagin de ruixar a l’hora i per tant el coeficient de simultaneïtat a adoptar sigui igual a 1. 

X X

38) Els seients dels bancs dels vestidors han de tenir una amplada entre 35 i 50 cm i s’han de fixar 
a una altura entre 40 i 50 cm. 

X X

39) Per assegurar la visibilitat òptima de l’espai esportiu des de les grades, l’accés ha de ser 
preferentment des de la part superior amb un passadís de distribució d’una amplada no menor 
d'1,8 metres. L’altura de la primera grada no ha de superar la meitat de la distància que la separa 
de la línia del marcatge principal més propera. A més cal tenir especial cura del disseny de la 
barana protectora que ha de ser el més transparent possible, sense perdre la seva funció 
protectora. Si hi ha previst muntar un escenari, donat que el paviment esportiu es pla, per a que 
els espectadors situats a la pista tinguin una bona visibilitat de l’escenari, se n’ha d’ajustar l’alçada 
i el pendent, de manera que els situats a les primeres files no tapin als de darrera i que es pugui 
veure les cames dels actors situats al fons 
 

  

40) Les instal·lacions esportives s’han de sonoritzar instal·lant altaveus, micròfons al control i a 
l’espai esportiu i un equip de so amb amplificació i equalització connectat a una presa de terra 
independent. Si hi ha competició a més cal que hi hagi marcadors per indicar el temps, el resultat i 
les alineacions, dissenyats d’acord amb el reglament dels esports que s’hi practiquin. 
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 1- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
CRITERIS D’HABITABILITAT 
 
HIGIENE 
 
 1 2
41) A l’espai esportiu, la renovació de l’ambient amb aire procedent de l’exterior s’ha de fer amb 
una aportació permanent no inferior a 12 l/s per persona o 4 l/s /m² en el cas de gimnasos, de 2,5 
l/s m² per làmina d’aigua per piscines cobertes i de 8 l/s per persona o de 12 l/s per m² en les 
zones de grades. Als espais amb grans variacions del nombre de persones presents la renovació 
d’aire exterior s’ha de fer de manera proporcional al seu aforament. Als espais complementaris de 
vestidors, la renovació de l’aire s’ha de garantir de manera forçada amb un cabal 2,5 l/s m², situant 
l’extracció per la zona de les dutxes i els serveis higiènics. La velocitat de l’aire mesurada a una 
altura per sota dels 2 metres no ha superar els 0,25 metres per segon. 

  

42) Per garantir l’eficàcia de la depuració de l’aigua dels vasos de les piscines el circuit hidràulic ha 
de tenir el cabal suficient per recircular i filtrar tot el seu volum en un temps que es troba en funció 
de la seva fondària: 30 minuts pels vasos o part dels vasos de fondàries fins a 0,5 metres, 2 hores 
pels vasos o part dels vasos d’una fondària superior a 0,5 metres i inferior a 1,3 metres, 4 hores 
pels vasos o part dels vasos que la seva fondària es troba entre 1,3 i 2,5 metres, i 8 hores pels de 
fondàries superiors a 2,5 metres. Les piscines amb més d’un vas han de depurar l’aigua de bany 
amb un circuït tancat independent per cada vas.  

  

43) En l’accés al recinte dels vasos de les piscines, s’ha de situar un espai de dutxes de manera 
que sigui visible pel personal de vigilància. Les seves mides no seran inferiors a 1,6 metres x 1,6 
metres amb dues dutxes.  

  

44) Els vasos de compensació de les piscines han de ser impermeables i de fàcil neteja. Han de 
tancar-se de manera que els vapors que emanen no puguin contaminar les galeries de serveis, 
disposar de boca d’accés pel manteniment i estar ventilats amb l’exterior. 

  

45) Els vàters i urinaris d’ús públic s’han d’alimentar amb fluxòmetres, no essent adequats els 
sistemes amb dipòsit de descàrrega per garantir les condicions higièniques 

X X

46) Els rentamans s’han de muntar volats, recolzats a les parets i sense peus, de manera que es 
faciliti el registre del desguàs i la neteja del terra 

  

47) Per garantir la neteja dels serveis, els vestidors i les piscines d’ús públic cal establir un 
calendari de neteja de manera que aquests espais humits es mantinguin en les condicions 
higièniques requerides per a ser utilitzats. Per controlar el seu compliment s’ha de situar en un lloc 
visible de l’accés el full de treball on s’indiqui la data, l’hora i la persona que l’ha realitzat. 

  

 - Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
CONFORT 
 
 1 2
48) Els tancaments dels espais esportius coberts i la disposició de les seves obertures han de 
garantir que les condicions ambientals interiors siguin en tot cas més favorables per a la pràctica 
esportiva a que es destina que les de l’aire lliure del seu entorn. 

  

49) La fusteria exterior i les lluernes han de ser estanques, inalterables a les accions climàtiques i 
sense ponts tèrmics que originin la formació de condensacions. Aquestes propietats s’acreditaran 
amb el certificat de compliment de les normes UNE EN que defineixen l’avaluació d’aquests 
aspectes. 

X X

50) La temperatura de confort dels espais esportius que disposin de calefacció no ha de ser 
inferior a 14°C.   

51) La temperatura de confort espais complementaris que disposin de calefacció no ha d’ésser 
inferior a 20°C.   
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52) La temperatura de confort de l’aigua del vasos de les piscines cobertes depèn de l’activitat que 
s’hi faci. Així per a la natació i el waterpolo es requereix una temperatura de 26ºC. Per 
l’ensenyament i el lleure 28ºC. Pel clapoteig dels nadons cal una temperatura de 30ºC. Les 
variacions respecte les temperatures de confort no han de ser superiors en més o en menys a 1ºC 

  

53) La temperatura de l’aire dels recintes dels vasos ha de ser 2ºC superior a la temperatura de 
l’aigua.    

54) La humitat relativa dels espais esportius d’interior no ha de ser inferior a 40% ni superior al 
70%.  X X

55) Les làmpades per il·luminar els espais esportius han de ser de vapor de mercuri amb 
halogenurs metàl·lics o fluorescents de color corregit.  X X

56) Aquells espais esportius o complementaris on es realitzin activitats que ocasionen la sudoració 
dels seus usuaris han d’oferir la possibilitat de beure aigua potable. 

X X

- Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
MANTENIMENT 
 
 1 2
57) En l’accés als vestidors des dels espais esportius a l’aire lliure amb paviments naturals s’ha de 
preveure un espai per netejar el calçat dels usuaris desprès de la pràctica, equipat amb aixetes 
d’aigua i raspalls. 

  

58) Si l’espai esportiu es troba a una cota inferior a la del carrer, cal disposar desguassos que 
evitin l’entrada d’aigua per les portes de les façanes o per les sortides d’emergència, essent 
preferible que aquests accessos es trobin a cobert. En cap cas la cota dels espais complementaris 
de vestidors i serveis o del desguàs de les piscines s’ha de situar per sota de la cota del 
clavegueram, fet que requeriria d’un sistema de bombeig per evacuar l’aigua.  

  

59) L’accés als espais esportius amb paviments que requereixin un calçat específic s’ha de fer de 
manera que els esportistes es trobin obligats a passar prèviament pels vestidors. Per això han 
d’arribar des de l’entrada pel passadís de calçat de carrer i desprès de canviar-se han de sortir a 
l’espai de pràctica a través d’un segon passadís de calçat esportiu. 

X X

60) Cal resoldre l’accés del material esportiu i de la maquinària necessària pel manteniment i les 
reparacions des del exterior als espais esportius, als magatzems i a les sales d’instal·lacions 
tècniques. 

  

61) Cal disposar els sistemes d’accés i els elements de seguretat necessaris per realitzar les 
tasques de manteniment i neteja de la coberta i dels tancaments de manera segura i còmoda. 

X X

62) Les finestres i els sòcols de les façanes a l’abast des de l’exterior s’han de protegir de les 
possibles accions vandàliques. 

X X

63) L’estructura dels espais esportius coberts ha de ser de fàcil accés per a la inspecció i el 
manteniment, per la qual cosa preferentment es deixarà a la vista. Si es col·loquen cel rasos, 
aquests han de ser fonoabsorbents per millorar les condicions acústiques, permetre el registre dels 
elements constructius que ho requereixin, no alterar-se amb la humitat, resistir les pilotades i ser 
fàcils de mantenir i reparar. 

  

64) Si el paviment esportiu és de fusta, s’ha de disposar d’un higròmetre per a mesurar la humitat i 
d’un sistema de climatització de l’espai esportiu que permeti controlar-la dins d’uns valors relatius 
superiors al 50% i inferiors al 70%. 

  

65) Els comandaments d’encesa de l’enllumenat s’han de centralitzar en el control i tindran 
l’accionament restringit al personal autoritzat.  

X X

66) Les xarxes i equips de les instal·lacions tècniques dels equipaments esportius han de ser 
fàcilment de registrar, preferentment vistes, de manera que es simplifiquin les tasques de 
manteniment i reparació, així com la seva modificació. Els trams a l’abast dels usuaris es 
disposaran de manera que quedin protegits d’accions vandàliques. 

  

67) Tota la instal·lació d’aigua s’ha d’aïllar tèrmicament. La freda per evitar les condensacions i la 
calenta per reduir les pèrdues d’escalfor. X X

68) La instal·lació d’aigua calenta sanitària s’ha de protegir de la corrosió i les incrustacions: 
conductes, acumuladors, bescanviadors, vàlvules, etc. 

X X

69) Cada recinte d’aigües s’ha de sectoritzar disposant a la xarxa vàlvules de tall que en cas 
d’avaria permetin tancar-la parcialment i vàlvules antiretorn que evitin la barreja a les canonades 
de l’aigua freda i la calenta. 

X X



 
VESTIDORS  I  SERVEIS PISTES FUTBOL SALA         13 

70) Per poder controlar l’estanquitat dels vasos de les piscines, aquests han de ser totalment 
registra-les, tant pels laterals com pel fons. Un punt especialment problemàtic per on es 
produeixen filtracions són les buneres de fons. També és important independitzar el vas de 
l’estructura de l’edifici per tal que els possibles moviments dels fonaments no el fissurin i que els 
canvis de l’estat de càrregues quan s’omple d’aigua no transmetin esforços als pilars. 

  

 - Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 
RESPECTE AL MEDI AMBIENT 
 
 1 2
71) Per tal de no ocasionar importants alteracions en l’entorn o en el paisatge, la topografia de 
l’emplaçament de les instal·lacions esportives s’ha de adequar a la planimetria requerida de 
manera que no s’hagi fer grans modificacions topogràfiques. 

X X

72) Per fomentar la mobilitat sostenible cal situar zones d’aparcament de bicicletes properes als 
accessos de les instal·lacions esportives. 

  

73) Per aprofitar els recursos naturals de l’entorn, el disseny de les instal·lacions esportives ha de 
tenir en compte els principis de l’arquitectura sostenible. Per tant cal cercar l’orientació solar 
adequada, controlar el coeficient de forma, minimitzar el volum construït i il·luminar i ventilar de 
manera natural els espais interiors, tant esportius com complementaris de vestidors dutxes i 
serveis, preferiblement de manera zenital. 

X X

74) Per limitar les emissions de biòxid de carboni i donar compliment als acords de Kioto, es 
prioritzarà la disposició de sistemes passius d’aïllament tèrmic i de protecció solar per l’estalvi del 
consum energètic de les instal·lacions esportives 

X X

75) Per facilitar l’explotació de l’edifici des del punt de vista d’ús racional de l’energia i aigua, i la 
implementació d’una metodologia d’anàlisis de cost en la política de preus, s’aconsella introduir 
comptadors interns d’electricitat, de calories i d’aigües interns a la instal·lació esportiva en els 
principals conceptes consumidors. 

  

76) Per reduir la petjada ecològica de les instal·lacions esportives, l’escalfament d’aigua i el 
condicionament tèrmic, higiènic i lumínic de l’ambient s’ha de fer amb sistemes d’alta eficiència 
energètica, d’acord amb els objectius energètics i mediambientals de la Unió Europea. Així s’ha de 
donar prioritat a la instal·lació de calderes d’alt rendiment, refredadors amb recuperació de calor 
del condensador, recuperadors de calor, climatitzadors amb free-cooling, fluorescència trifòsfor, 
reactàncies electròniques, reactàncies electròniques regulables en funció llum exterior,etc. 

X X

77) Les instal·lacions esportives que donin servei tot l’any hauran d’implementar sistemes 
d’energies renovables quan s’acrediti la seva rendibilitat considerant un temps d’amortització 
inferior a quinze anys, principalment per a la producció d’aigua calenta sanitària, escalfar l’aigua de 
les piscines i calefactar els espais interiors. 

X X

78) La construcció d’equipaments esportius s’ha de fer preferentment amb sistemes que minimitzin 
els residus i el consum energètic considerant el cicle de vida dels materials que s’utilitzin, facilitin 
les obres de reforma, d’ampliació i la manera de desconstruir-los un cop esgotada la seva vida útil, 
de manera que es redueixi la motxilla ecològica que comporten les obres. Els que es situïn en 
zones no urbanitzables seran desmuntables, de manera que puguin retirar-se per restituir l’entorn 
al seu estat original.  

X X

79) En la construcció d’equipaments esportius s’utilitzaran preferentment materials respectuosos 
amb el medi ambient, reciclats i reciclables, que certifiquin les seves propietats amb un segell de 
qualitat acreditat. 

X X

80) Les fustes utilitzades en la construcció de equipaments esportius acreditaran la seva 
procedència amb el segell internacionalment reconegut que certifiqui que ha estat extreta d’un 
bosc sotmès a explotació sostenible amb compromís de replantar. 

X X

81) L’enllumenat dels espais esportius ha de concentrar-se dins dels seus límits i no pot dirigir la 
seva llum per damunt del pla horitzontal situat a l’alçada de muntatge de les làmpades. 

X X

 - Marcar l’existència de l’element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 





02. Amidaments





1.1 M2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Total m2  ......: 740,000

1.2 M3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

Total m3  ......: 601,425

1.3 M3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Total m3  ......: 273,375

1.4 M3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

Total m3  ......: 500,300

1.5 M3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Total m3  ......: 300,713

1.6 M3 Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves procedents de granulat reciclat mixt
formigó-ceràmica, en tongades de 50 cm com a màxim

Total m3  ......: 89,280

1.7 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

Total m3  ......: 89,280

1.8 Pa Enderroc de tanca de bloc de formigó i malla de simple torsió inclos remat per deixar
l'obertura acabada i transport de runa a l'abocador.

Total pa  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 Acondicionament del terreny
Nº Ut Descripció Amidament

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 1



2.1 M2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

Total m2  ......: 129,155

2.2 M3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Total m3  ......: 86,436

2.3 Kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases
i pous

Total kg  ......: 5.890,818

2.4 M2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments

Total m2  ......: 377,205

2.5 M2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

Total m2  ......: 352,940

2.6 M2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

Total m2  ......: 352,940

2.7 M2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

Total m2  ......: 755,180

2.8 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
30 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

Total m2  ......: 755,180

PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 Fonamentacions
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1 M3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2

Total m3  ......: 54,966

3.2 Kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Total kg  ......: 150,000

3.3 Kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

Total kg  ......: 1.821,600

3.4 M3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

Total m3  ......: 45,588

3.5 Kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

Total kg  ......: 820,800

3.7 M2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
poliestirè i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia
de 9 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot

Total m2  ......: 332,400

3.8 M2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 3 m d'alçària, com a màxim, amb taulers
fenòlics

Total m2  ......: 226,400

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 Estructures
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1 M2 Paret de tancament de 28 cm de gruix, maó massís llis de 280x13,5x50 mm, de morter de
ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, ccol.locat amb
morter mixt de ciment blanc de ram de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7

Total m2  ......: 5,250

4.2 M2 Paret divisòria de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 400x140x50 mm, de morter de ciment
blanc, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt
de ciment blanc de ram de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7

Total m2  ......: 349,964

4.3 M2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades amb fixacions
mecàniques

Total m2  ......: 188,446

4.4 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

Total m2  ......: 159,920

4.5 M2 Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada
amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total m2  ......: 70,560

4.9 M2 Tancament de vidre Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 5+5 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral translúcid, amb una fulla pivotant, col.locat amb fixacions mecàniques

Total m2  ......: 11,880

4.10 U Pany per a porta de vidre, col.locat

Total u  ......: 12,000

4.11 M2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

Total m2  ......: 117,840

4.12 M2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral translúcid,
col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Total m2  ......: 64,896

4.13 U Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

Total u  ......: 6,000

4.14 M2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2
mm de gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col.locats amb fixacions mecàniques

Total m2  ......: 10,560

4.15 M Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, peça de morter blanc de 800*300*50, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Total m  ......: 112,300

PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 Façanes
Nº Ut Descripció Amidament
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5.1 M2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II

Total m2  ......: 248,250

5.2 M2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 1000x250x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

Total m2  ......: 511,000

5.3 U Porta interior, de fulla batent de 80*170, resines termoendurible tipus Virtum "Trespa" o
similar, amb frontissa i balda de tancament totalment instal·lada i acabada.

Total u  ......: 6,000

5.4 U Conjunt de porta corredera i dos fixes de 80*200, resines termoendurible tipus Virtum
"Trespa" o similar, amb frontissa i balda de tancament totalment instal·lada i acabada.

Total u  ......: 2,000

5.5 M2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Total m2  ......: 50,400

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 Particions
Nº Ut Descripció Amidament
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6.1 M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de polipropilè perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix

Total m  ......: 68,400

6.2 U Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Total u  ......: 4,000

6.3 U Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Total u  ......: 14,000

6.4 U Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Total u  ......: 1,000

6.5 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Total m  ......: 8,000

6.6 M Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Total m  ......: 22,000

6.7 M Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15 segons norma UNE-EN
1433 fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix

Total m  ......: 97,000

6.8 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Total m  ......: 133,650

6.9 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Total m  ......: 72,000

6.10 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

Total m  ......: 25,000

6.11 M Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Total m  ......: 25,000

6.12 U Bunera sifònica de fosa amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i sifó registrable
connectat a xarxa de evacuació

Total u  ......: 24,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 6 Instal·lació Sanejament
Nº Ut Descripció Amidament
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7.1 M2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 130 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de
palet de riera

Total m2  ......: 340,600

7.2 M2 Coberta no transitable formació de pendent, membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb
una armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia
imprimació amb fibres minerals

Total m2  ......: 157,853

7.3 U Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, comandament directe, de 2 làmines
de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50cm amb sòcol prefabricat, col.locat amb
fixacions mecàniques

Total u  ......: 44,000

7.4 M2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de
250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació

Total m2  ......: 134,760

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 Cobertes
Nº Ut Descripció Amidament
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8.1 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 0,90 i 0,95 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i
cantell encadellat, col.locada amb fixacions mecàniques

Total m2  ......: 315,800

8.3 M2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Total m2  ......: 297,300

8.4 M2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt,
de 76 a 115 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Total m2  ......: 297,300

8.6 M2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, per a ús exterior

Total m2  ......: 580,890

8.7 M Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, mitja canya, de 10 cm d'alçària,
col.locat amb morter adhesiu

Total m  ......: 369,300

8.8 M Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col.locada
amb morter adhesiu.

Total m  ......: 180,000

8.9 M2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola de gres premsat
esmaltat preu mitjà, de 76 a 115 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Total m2  ......: 982,650

8.10 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle

Total m2  ......: 982,650

8.11 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

Total m2  ......: 291,000

8.12 M2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Total m2  ......: 291,000

8.13 M2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

Total m2  ......: 14,400

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 Revestiments i Paviments
Nº Ut Descripció Amidament
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9.1 M2 Ajudes industrial fuster

Total m2  ......: 435,580

9.2 M2 Ajudes industrial lampista

Total m2  ......: 435,580

9.3 M2 Ajudes industrial electricista

Total m2  ......: 435,580

9.4 M2 Ajudes industrial pintor

Total m2  ......: 435,580

9.5 Pa Mesures de control de qualitat

Total pa  ......: 1,000

9.6 Pa Imprevistos a justificar durant l'obra

Total pa  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 Diversos i control de qualitat
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1 Pa Mesures de seguretat i salut

Total pa  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 10 Seguretat i salut
Nº Ut Descripció Amidament
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03. Pressupost





03. 01. Quadre de Preus núm. 1





Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta si és procedent,
són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,
mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, segons allò prescrit a la Clàusula
51 del Plec abans esmentat, pel qual el Contractista no podrá reclamar que s'introdueixi qualsevol modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.

1 Acondicionament del terreny
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans

mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,67 U EURO AMB SEIXANTA-SET
CÈNTIMS

1.2 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 2,51 DOS EUROS AMB CINQUANTA-U

CÈNTIMS

1.3 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 8,30 VUIT EUROS AMB TRENTA
CÈNTIMS

1.4 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN 4,20 QUATRE EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

1.5 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km 3,02 TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS

1.6 m3 Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves
procedents de granulat reciclat mixt formigó-ceràmica,
en tongades de 50 cm com a màxim 16,49 SETZE EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

1.7 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins
a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i amb les terres deixades a la vora 5,83 CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS

1.8 pa Enderroc de tanca de bloc de formigó i malla de
simple torsió inclos remat per deixar l'obertura acabada
i transport de runa a l'abocador. 87,99 VUITANTA-SET EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS

2 Fonamentacions
2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de

formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió 8,48 VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT

CÈNTIMS

2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 68,54 SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.3 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous 0,97 NORANTA-SET CÈNTIMS

2.4 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous
de fonaments 12,64 DOTZE EUROS AMB

SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

2.5 m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material 4,93 QUATRE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

2.6 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè
de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 0,84 VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(euros) (euros)
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2.7 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm 13,55 TRETZE EUROS AMB

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

2.8 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 D:
4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó 1,41 U EURO AMB QUARANTA-U

CÈNTIMS

3 Estructures
3.1 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix,

de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col.locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 10
N/mm2 190,13 CENT  NORANTA EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

3.2 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura 1,58 U EURO AMB CINQUANTA-VUIT

CÈNTIMS

3.3 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura 1,65 U EURO AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

3.4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba 76,04 SETANTA-SIS EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS

3.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic
>= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 1,00 U EURO

3.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,  a
3 m d'alçària, com a màxim, amb taulers fenòlics, per a
deixar el formigó vist 46,63 QUARANTA-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

3.7 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
poliestirè i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos
0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 9 kg/m2 d'
acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i
una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot 41,09 QUARANTA-U EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

3.8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 3
m d'alçària, com a màxim, amb taulers fenòlics 30,84 TRENTA EUROS AMB

VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

4 Façanes
4.1 m2 Paret de tancament de 28 cm de gruix, maó

massís llis de 280x13,5x50 mm, de morter de ciment
gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de
dues cares vistes, ccol.locat amb morter mixt de
ciment blanc de ram de paleta amb sorra de marbre
blanc 1:1:7 109,60 CENT  NOU EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
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4.2 m2 Paret divisòria de 15 cm de gruix, maó foradat llis
de 400x140x50 mm, de morter de ciment blanc,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una
cara vista, col.locat amb morter mixt de ciment blanc
de ram de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7 64,91 SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

4.3 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS
S, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col.locades amb fixacions mecàniques 6,79 SIS EUROS AMB SETANTA-NOU

CÈNTIMS

4.4 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat
amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 24,24 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

4.5 m2 Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de
tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada amb
molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l 80,56 VUITANTA EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

4.6 u Automatisme amb motor reductor i fre
electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de
superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb
eix de 48 mm, politja de 200 mm i accessoris de
muntatge, fixat a l'eix de la porta 722,23 SET-CENTS VINT-I-DOS EUROS

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

4.7 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de
tancaments, de plàstic, connectat i muntat
superficialment 27,49 VINT-I-SET EUROS AMB

QUARANTA-NOU CÈNTIMS

4.8 u Pany elèctric de clau tubular muntat a caixa 19,27 DINOU EUROS AMB VINT-I-SET
CÈNTIMS

4.9 m2 Tancament de vidre Vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm
de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte
manual nivell A, unides amb butiral translúcid, amb una
fulla pivotant, col.locat amb fixacions mecàniques 78,20 SETANTA-VUIT EUROS AMB VINT

CÈNTIMS

4.10 u Pany per a porta de vidre, col.locat 101,82 CENT  U EUROS AMB
VUITANTA-DOS CÈNTIMS

4.11 m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont
tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, elaborada
amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210 86,71 VUITANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

4.12 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual nivell A,
unides amb butiral translúcid, col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC 39,28 TRENTA-NOU EUROS AMB

VINT-I-VUIT CÈNTIMS

4.13 u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de
preu mitjà 256,49 DOS-CENTS CINQUANTA-SIS

EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS
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4.14 m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa
d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de gruix,
de fins a 60 cm d'amplada, col.locats amb fixacions
mecàniques 40,16 QUARANTA EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

4.15 m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, peça
de morter blanc de 800*300*50, amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 16,56 SETZE EUROS AMB

CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

5 Particions
5.1 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó

calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb
morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II 23,68 VINT-I-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

5.2 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de
supermaó de 1000x250x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:4 8,34 VUIT EUROS AMB

TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

5.3 u Porta interior, de fulla batent de 80*170, resines
termoendurible tipus Virtum "Trespa" o similar, amb
frontissa i balda de tancament totalment instal·lada i
acabada. 92,53 NORANTA-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

5.4 u Conjunt de porta corredera i dos fixes de 80*200,
resines termoendurible tipus Virtum "Trespa" o similar,
amb frontissa i balda de tancament totalment
instal·lada i acabada. 150,12 CENT  CINQUANTA EUROS AMB

DOTZE CÈNTIMS

5.5 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat
per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada 16,26 SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS

CÈNTIMS

6 Instal·lació Sanejament
6.1 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària

interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de polipropilè perforada classe A15
segons norma UNE-EN 1433 fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix 40,14 QUARANTA EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS

6.2 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 108,98 CENT  VUIT EUROS AMB

NORANTA-VUIT CÈNTIMS

6.3 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 72,40 SETANTA-DOS EUROS AMB

QUARANTA CÈNTIMS
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6.4 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 83,83 VUITANTA-TRES EUROS AMB

VUITANTA-TRES CÈNTIMS

6.5 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró 16,93 SETZE EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

6.6 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró 10,73 DEU EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS

6.7 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe
A15 segons norma UNE-EN 1433 fixada amb tanca a
la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix 40,25 QUARANTA EUROS AMB

VINT-I-CINC CÈNTIMS

6.8 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i de PN
6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub 27,09 VINT-I-SET EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

6.9 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i de PN
6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub 27,79 VINT-I-SET EUROS AMB

SETANTA-NOU CÈNTIMS

6.10 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i de PN
6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix 31,39 TRENTA-U EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS

6.11 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i de PN
6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30
cm per sobre del tub 59,68 CINQUANTA-NOU EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

6.12 u Bunera sifònica de fosa amb tapa quadrada 150x150
mm amb reixa i sifó registrable connectat a xarxa de
evacuació 18,15 DIVUIT EUROS AMB QUINZE

CÈNTIMS

7 Cobertes
7.1 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de

formigó cel.lular, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de densitat
superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM (SBS)-40-FP de 130 g/m2, aïllament amb plaques
de poliestirè extruït de 40 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de
palet de riera 38,70 TRENTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA CÈNTIMS
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7.2 m2 Coberta no transitable formació de pendent,
membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb
oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació amb fibres
minerals 32,93 TRENTA-DOS EUROS AMB

NORANTA-TRES CÈNTIMS

7.3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica,
practicable, comandament directe, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50cm amb
sòcol prefabricat, col.locat amb fixacions mecàniques 123,52 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

7.4 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura
FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb
oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació 17,92 DISSET EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

8 Revestiments i Paviments
8.1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)

UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 0,90 i 0,95 m2K/W, de gruix
30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locada amb fixacions mecàniques 8,56 VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS

8.2 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS,
de 200 kPa de tensió a la compressió, de 30 mm de
gruix, de 0,9 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares
de superfície llisa i cantell llis, col.locades amb
fixacions mecàniques 7,80 SET EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS

8.3 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l 7,03 SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS

8.4 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic
premsat polit de forma rectangular preu alt, de 76 a
115 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu
C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) 24,91 VINT-I-QUATRE EUROS AMB

NORANTA-U CÈNTIMS

8.5 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres
porcellànic premsat de forma rectangular, preu alt, de
201 a 400 peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) 31,16 TRENTA-U EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

8.6 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de
riera, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt, col.locat
a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior 21,91 VINT-I-U EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS

8.7 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu
superior, mitja canya, de 10 cm d'alçària, col.locat amb
morter adhesiu 4,52 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

8.8 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària,
forma de quart de cercle tancat, col.locada amb morter
adhesiu. 3,13 TRES EUROS AMB TRETZE

CÈNTIMS
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8.9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m amb rajola de gres premsat esmaltat preu mitjà,
de 76 a 115 peces m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888) 18,50 DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA

CÈNTIMS

8.10 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
deixat de regle 11,16 ONZE EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

8.11 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat 16,11 SETZE EUROS AMB ONZE

CÈNTIMS

8.12 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat 3,52 TRES EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

8.13 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat 13,76 TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS

CÈNTIMS

9 Diversos i control de qualitat
9.1 m2 Ajudes industrial fuster 0,29 VINT-I-NOU CÈNTIMS

9.2 m2 Ajudes industrial lampista 0,57 CINQUANTA-SET CÈNTIMS

9.3 m2 Ajudes industrial electricista 1,14 U EURO AMB CATORZE CÈNTIMS

9.4 m2 Ajudes industrial pintor 0,29 VINT-I-NOU CÈNTIMS

9.5 pa Mesures de control de qualitat 699,33 SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS

9.6 pa Imprevistos a justificar durant l'obra 3.494,01 TRES MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-QUATRE EUROS AMB U
CÈNTIM

10 Seguretat i salut
10.1 pa Mesures de seguretat i salut 2.184,02 DOS MIL CENT  VUITANTA-QUATRE

EUROS AMB DOS CÈNTIMS
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03. 02. Quadre de Preus núm. 2





Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescisió o una altra causa no es finalitzin les contractades, sense que es pugui pretendre la valoració
de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Acondicionament del terreny
1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,03500 h 47,59 1,67

1,67

1.2 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

(Mà d'obra)
Manobre 0,00874 h 15,00 0,13
(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,05000 h 47,59 2,38

2,51

1.3 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

(Materials)
Terra selec. 1,00000 m3 8,30 8,30

8,30

1.4 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN

(Mà d'obra)
Manobre 0,00874 h 15,00 0,13
(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,04500 h 47,59 2,14
Corró vibratori autopropulsat,8-10t 0,04500 h 42,85 1,93

4,20

1.5 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

(Maquinària)
Camió transp.12 t 0,09500 h 31,74 3,02

3,02

1.6 m3 Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves procedents de granulat reciclat mixt
formigó-ceràmica, en tongades de 50 cm com a màxim

(Mà d'obra)
Manobre 0,01310 h 15,00 0,20
(Maquinària)
Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 1… 0,01500 h 47,59 0,71
(Materials)
Grava granulat reciclat mixt 20-40 mm 1,55000 t 10,05 15,58

16,49

1.7 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

(Mà d'obra)
Manobre 0,05240 h 15,00 0,79
(Maquinària)
Retroexcavadora petita 0,14000 h 35,93 5,03
(Resta d'obra) 0,01

5,83
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1.8 pa Enderroc de tanca de bloc de formigó i malla de simple torsió inclos remat per deixar l'obertura
acabada i transport de runa a l'abocador.
Sense descomposició 87,99

87,99

2 Fonamentacions
2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència

plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,06550 h 16,79 1,10
Manobre 0,13100 h 15,00 1,97
(Materials)
Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment 0,10500 m3 51,04 5,36
(Resta d'obra) 0,05

8,48

2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

(Mà d'obra)
Manobre 0,21842 h 15,00 3,28
(Materials)
Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 1,10000 m3 59,28 65,21
(Resta d'obra) 0,05

68,54

2.3 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,00960 h 16,79 0,16
Ajudant ferrallista 0,01135 h 15,71 0,18
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,01530 kg 0,93 0,01
Acer b/corrugada B 500 SD 1,05000 kg 0,59 0,62

0,97

2.4 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,26200 h 16,79 4,40
Ajudant encofrador 0,34933 h 15,71 5,49
(Materials)
Clau acer 0,10070 kg 1,01 0,10
Tauló fusta pi p/10 usos 1,99980 m 0,38 0,76
Llata fusta pi 0,00190 m3 177,45 0,34
Plafó metàl.lic50x100cm,50usos 1,10000 m2 0,92 1,01
Fleix 0,20000 m 0,17 0,03
Desencofrant 0,05000 l 1,99 0,10
Part propor.elem.aux.plafó met.50x100cm 1,00000 u 0,26 0,26
(Resta d'obra) 0,15

12,64

2.5 m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

(Mà d'obra)
Manobre 0,03504 h 15,00 0,53
Manobre especialista 0,06986 h 15,41 1,08
(Maquinària)
Picó vibrant,dúplex,1300 kg 0,04500 h 10,33 0,46
(Materials)
Grava pedra granit.50-70mm 0,17850 t 15,91 2,84
(Resta d'obra) 0,02

4,93
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2.6 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,02620 h 16,79 0,44
Ajudant col.locador 0,01310 h 15,71 0,21
(Materials)
Vel poliet.g=100µm,96g/m2 1,10000 m2 0,16 0,18
(Resta d'obra) 0,01

0,84

2.7 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,09607 h 16,79 1,61
Manobre 0,20960 h 15,00 3,14
(Materials)
Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 0,15450 m3 56,52 8,73
(Resta d'obra) 0,07

13,55

2.8 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
30 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,01484 h 16,79 0,25
Ajudant ferrallista 0,01484 h 15,71 0,23
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,01020 kg 0,93 0,01
Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:4-4mm,B500T,… 1,10000 m2 0,83 0,91
(Resta d'obra) 0,01

1,41

3 Estructures
3.1 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100

mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter de ciment
CEM I, de dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 10 N/mm2

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 5,24044 h 16,79 87,99
Manobre 2,62049 h 15,00 39,31
Manobre especialista 0,11255 h 15,41 1,73
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,09021 h 1,47 0,13
(Materials)
Aigua 0,02577 m3 0,88 0,02
Sorra pedra granit.p/morters 0,19073 t 17,19 3,28
Ciment pòrtland CEM I 32,5R,sacs 0,05799 t 85,12 4,94
Addit. inclus.aire/plastificant p/morter,UN… 0,11598 kg 0,94 0,11
Maó calat R30,290x140x100mm,p/revestir,cate… 224,64000 u 0,22 49,42
(Resta d'obra) 3,20

190,13
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3.2 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,01325 h 17,07 0,23
Ajudant soldador 0,01310 h 15,77 0,21
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,01500 h 2,71 0,04
(Materials)
Acer S355J2,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó… 1,00000 kg 1,09 1,09
(Resta d'obra) 0,01

1,58

3.3 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura

(Mà d'obra)
Oficial 1a soldador 0,01310 h 17,07 0,22
Ajudant soldador 0,01310 h 15,77 0,21
(Maquinària)
Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 0,01500 h 2,71 0,04
(Materials)
Acer S355J2,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó… 1,00000 kg 1,17 1,17
(Resta d'obra) 0,01

1,65

3.4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,04763 h 16,79 0,80
Manobre 0,18916 h 15,00 2,84
(Maquinària)
Camió bomba formigonar 0,09000 h 132,20 11,90
(Materials)
Formigó HA-25/B/10/I,>=250kg/m3 ciment 1,02000 m3 59,23 60,41
(Resta d'obra) 0,09

76,04

3.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses

(Mà d'obra)
Oficial 1a ferrallista 0,00960 h 16,79 0,16
Ajudant ferrallista 0,01310 h 15,71 0,21
(Materials)
Filferro recuit,D=1,3mm 0,01530 kg 0,93 0,01
Acer b/corrugada B 500 SD 1,05000 kg 0,59 0,62

1,00

3.6 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,  a 3 m d'alçària, com a màxim, amb taulers
fenòlics, per a deixar el formigó vist

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 1,20000 h 16,79 20,15
Ajudant encofrador 1,05000 h 15,71 16,50
(Materials)
Clau acer 0,10000 kg 1,01 0,10
Tauló fusta pi p/10 usos 1,00000 m 0,38 0,38
Puntal metàl.lic telescòpic h=3m,150usos 0,01500 cu 7,12 0,11
Tauler pi,g=22mm,10usos 1,10000 m2 1,12 1,23
Tauler fenòlic,g=10mm,1us 1,10000 m2 6,18 6,80
Desencofrant 0,06000 l 1,99 0,12
Part propor.elem.aux.taulers fenòlics 1,00000 u 0,32 0,32
(Resta d'obra) 0,92

46,63
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3.7 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
poliestirè i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de 9
kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,11 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,09345 h 16,79 1,57
Oficial 1a paleta 0,02824 h 16,79 0,47
Oficial 1a ferrallista 0,13887 h 16,79 2,33
Ajudant ferrallista 0,13903 h 15,71 2,18
Manobre 0,39244 h 15,00 5,89
(Materials)
Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 0,11550 m3 56,52 6,53
Filferro recuit,D=1,3mm 0,19980 kg 0,93 0,19
Acer b/corrugada B 500 S 9,45000 kg 0,59 5,58
Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,B500T,… 1,10000 m2 1,22 1,34
Tauló fusta pi p/10 usos 1,23200 m 0,38 0,47
Puntal metàl.lic telescòpic h=3m,150usos 0,00630 cu 7,12 0,04
Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>13… 1,50150 m 4,22 6,34
Revoltó ind.poliesti.,int=70cm,h=25cm 1,49100 m 5,30 7,90
(Resta d'obra) 0,26

41,09

3.8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a 3 m d'alçària, com a màxim, amb taulers
fenòlics

(Mà d'obra)
Oficial 1a encofrador 0,65500 h 16,79 11,00
Ajudant encofrador 0,65512 h 15,71 10,29
(Materials)
Clau acer 0,10000 kg 1,01 0,10
Tauló fusta pi p/10 usos 1,00000 m 0,38 0,38
Puntal metàl.lic telescòpic h=3m,150usos 0,01500 cu 7,12 0,11
Tauler pi,g=22mm,10usos 1,10000 m2 1,12 1,23
Tauler fenòlic,g=10mm,1us 1,10000 m2 6,18 6,80
Desencofrant 0,04000 l 1,99 0,08
Part propor.elem.aux.taulers fenòlics 1,00000 u 0,32 0,32
(Resta d'obra) 0,53

30,84

4 Façanes
4.1 m2 Paret de tancament de 28 cm de gruix, maó massís llis de 280x13,5x50 mm, de morter de

ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, de dues cares vistes, ccol.locat amb
morter mixt de ciment blanc de ram de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 2,70733 h 16,79 45,46
Manobre 1,35367 h 15,00 20,31
Manobre especialista 0,06863 h 15,41 1,06
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,05441 h 1,47 0,08
(Materials)
Aigua 0,01209 m3 0,88 0,01
Sorra marbre blanc 0,09188 t 104,69 9,62
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 0,01511 t 137,12 2,07
Calç aèria CL 90 15,11250 kg 0,08 1,21
Maó morter mass.llis 280x13,5x50mm,c.vista,… 117,21480 u 0,24 28,13
(Resta d'obra) 1,65

109,60
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4.2 m2 Paret divisòria de 15 cm de gruix, maó foradat llis de 400x140x50 mm, de morter de ciment
blanc, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una cara vista, col.locat amb morter mixt de
ciment blanc de ram de paleta amb sorra de marbre blanc 1:1:7

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 1,05673 h 16,79 17,74
Manobre 0,52837 h 15,00 7,93
Manobre especialista 0,03457 h 15,41 0,53
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,02741 h 1,47 0,04
(Materials)
Aigua 0,00609 m3 0,88 0,01
Sorra marbre blanc 0,04628 t 104,69 4,85
Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 0,00761 t 137,12 1,04
Calç aèria CL 90 7,61250 kg 0,08 0,61
Maó morter foradat llis 400x140x50mm,c.vist… 50,03500 u 0,63 31,52
(Resta d'obra) 0,64

64,91

4.3 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS S, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades amb fixacions
mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,07000 h 16,79 1,18
Manobre 0,03509 h 15,00 0,53
(Materials)
Planxa EPS,g=40mm,res.tèrmica=0,85m2K/W,car… 1,05000 m2 4,32 4,54
Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm 3,00000 u 0,17 0,51
(Resta d'obra) 0,03

6,79

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

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,63579 h 16,79 10,67
Manobre 0,31457 h 15,00 4,72
Manobre especialista 0,01953 h 15,41 0,30
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,01544 h 1,47 0,02
(Materials)
Aigua 0,00426 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,03259 t 17,19 0,56
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00426 t 82,47 0,35
Calç aèria CL 90 8,52000 kg 0,08 0,68
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categori… 31,20000 u 0,21 6,55
(Resta d'obra) 0,39

24,24

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 6



4.5 m2 Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada
amb molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a 0,52451 h 16,79 8,81
Manobre 0,52457 h 15,00 7,87
Manobre especialista 0,00367 h 15,41 0,06
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,00294 h 1,47 0,00
(Materials)
Aigua 0,00084 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,00638 t 17,19 0,11
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00160 t 82,47 0,13
Porta enrot.1cala.gelo.tub/perf. acer,galv. 1,00000 m2 63,16 63,16
(Resta d'obra) 0,42

80,56

4.6 u Automatisme amb motor reductor i fre electromagnètic per a porta enrotllable, de 15 m2 de
superfície màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb eix de 48 mm, politja de 200 mm i
accessoris de muntatge, fixat a l'eix de la porta

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,70000 h 17,35 12,15
Ajudant muntador 0,70000 h 15,71 11,00
(Materials)
Automatisme motor sup<=15m2,eix 48mm+polit.… 1,00000 u 698,50 698,50
(Resta d'obra) 0,58

722,23

4.7 u Quadre elèctric de maniobres per a automatismes de tancaments, de plàstic, connectat i muntat
superficialment

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,50000 h 17,35 8,68
Ajudant muntador 0,50000 h 15,71 7,86
(Materials)
Quadre maniobres p/automat.tanc.,plàstic,p/… 1,00000 u 10,54 10,54
(Resta d'obra) 0,41

27,49

4.8 u Pany elèctric de clau tubular muntat a caixa

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,10000 h 17,35 1,74
Ajudant muntador 0,10000 h 15,71 1,57
(Materials)
Pany elèctric tub.,p/munt.caixa 1,00000 u 15,88 15,88
(Resta d'obra) 0,08

19,27

4.9 m2 Tancament de vidre Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora,
de 5+5 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb
butiral translúcid, amb una fulla pivotant, col.locat amb fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a vidrier 1,31000 h 16,32 21,38
Ajudant vidrier 0,87333 h 15,57 13,60
(Materials)
Vidre lam.segur.2 llunes,5+5mm,resist.imp.A… 1,00000 m2 42,41 42,41
(Resta d'obra) 0,81

78,20
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4.10 u Pany per a porta de vidre, col.locat

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,26200 h 17,35 4,55
Ajudant muntador 0,06113 h 15,71 0,96
(Materials)
Pany porta vidre 1,00000 u 96,23 96,23
(Resta d'obra) 0,08

101,82

4.11 m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,19213 h 17,35 3,33
Ajudant muntador 0,04803 h 15,71 0,75
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0,04800 dm3 12,70 0,61
Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0,05100 dm3 12,08 0,62
Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,… 1,00000 m2 81,36 81,36
(Resta d'obra) 0,04

86,71

4.12 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix,
amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral translúcid, col.locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

(Mà d'obra)
Oficial 1a vidrier 0,39358 h 16,32 6,42
(Materials)
Vidre lam.segur.2 llunes,3+3mm,resist.imp.A… 1,00000 m2 32,76 32,76
(Resta d'obra) 0,10

39,28

4.13 u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà

(Mà d'obra)
Oficial 1a muntador 0,52400 h 17,35 9,09
Ajudant muntador 0,10480 h 15,71 1,65
(Materials)
Massilla segell.,silicona neut. monocomp. 0,10000 dm3 12,70 1,27
Massilla segell.,poliuretà monocomp. 0,31000 dm3 12,08 3,74
Porta alumini lacat,1bat.,1,5-1,99m2,perf.p… 1,98000 m2 121,45 240,47
(Resta d'obra) 0,27

256,49

4.14 m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2
mm de gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col.locats amb fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,14846 h 16,79 2,49
Ajudant col.locador 0,09607 h 15,71 1,51
(Materials)
Tac niló D=6-8mm,+vis 6,00000 u 0,13 0,78
Plafons xapa alum.plegada,lacat,g=2mm,ampl.… 1,20000 m2 29,43 35,32
(Resta d'obra) 0,06

40,16
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4.15 m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, peça de morter blanc de 800*300*50, amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,56795 h 16,79 9,54
Manobre 0,28417 h 15,00 4,26
Manobre especialista 0,00871 h 15,41 0,13
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,00689 h 1,47 0,01
(Materials)
Aigua 0,00190 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,01454 t 17,19 0,25
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00190 t 82,47 0,16
Calç aèria CL 90 3,80000 kg 0,08 0,30
Pleça de morter de ciment, llisa, de 800x30… 1,25000 u 1,41 1,76
(Resta d'obra) 0,15

16,56

5 Particions
5.1 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma

UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment
CEM II

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,61133 h 16,79 10,26
Manobre 0,30566 h 15,00 4,58
Manobre especialista 0,01953 h 15,41 0,30
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,01544 h 1,47 0,02
(Materials)
Aigua 0,00426 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,03259 t 17,19 0,56
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00426 t 82,47 0,35
Calç aèria CL 90 8,52000 kg 0,08 0,68
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categori… 31,20000 u 0,21 6,55
(Resta d'obra) 0,38

23,68

5.2 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 1000x250x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,17467 h 16,79 2,93
Manobre 0,08734 h 15,00 1,31
Manobre especialista 0,00186 h 15,41 0,03
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,00149 h 1,47 0,00
(Materials)
Aigua 0,00043 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,00324 t 17,19 0,06
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00081 t 82,47 0,07
Supermaó 1000x250x40mm,,p/revestir,categori… 3,80460 u 1,01 3,84
(Resta d'obra) 0,10

8,34

5.3 u Porta interior, de fulla batent de 80*170, resines termoendurible tipus Virtum "Trespa" o similar,
amb frontissa i balda de tancament totalment instal·lada i acabada.

(Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 0,91700 h 17,07 15,65
Ajudant fuster 0,43667 h 15,83 6,91
(Materials)
Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=1… 1,40000 m2 6,28 8,79
Ferramenta p/2 fulls fixes.preu alt,1corr. 1,00000 u 61,18 61,18

92,53
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5.4 u Conjunt de porta corredera i dos fixes de 80*200, resines termoendurible tipus Virtum "Trespa" o
similar, amb frontissa i balda de tancament totalment instal·lada i acabada.

(Mà d'obra)
Oficial 1a fuster 2,61999 h 17,07 44,72
Ajudant fuster 0,87333 h 15,83 13,82
(Materials)
Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=1… 4,84000 m2 6,28 30,40
Ferramenta p/2 fulls fixes.preu alt,1corr. 1,00000 u 61,18 61,18

150,12

5.5 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,30632 h 16,79 5,14
Ajudant col.locador 0,07056 h 15,71 1,11
(Materials)
Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 1… 0,52500 kg 0,45 0,24
Visos,p/guix lam. 0,18000 cu 7,88 1,42
Placa de guix laminat antihumitat g=13mm 1,06000 m2 4,74 5,02
Massilla p/junt cartró-guix 0,47250 kg 0,97 0,46
Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix lami… 1,89000 m 0,06 0,11
Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada… 1,00000 m2 2,67 2,67
(Resta d'obra) 0,09

16,26

6 Instal·lació Sanejament
6.1 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm d'alçària,

amb perfil lateral, amb reixa de polipropilè perforada classe A15 segons norma UNE-EN 1433
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,25379 h 16,79 4,26
Manobre 0,37613 h 15,00 5,64
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,06380 m3 52,37 3,34
Canal form.polímer,s/pendent,100mmx100-130m… 1,05000 m 25,48 26,75
(Resta d'obra) 0,15

40,14

6.2 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 2,61999 h 16,79 43,99
Manobre 1,30999 h 15,00 19,65
Manobre especialista 0,06933 h 15,41 1,07
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,05481 h 1,47 0,08
(Materials)
Aigua 0,01712 m3 0,88 0,02
Sorra pedra granit.p/morters 0,11567 t 17,19 1,99
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,01932 t 82,47 1,59
Calç aèria CL 90 30,24000 kg 0,08 2,42
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,08505 m3 52,37 4,45
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categori… 60,00500 u 0,21 12,60
Tapa pref.form.arm.,70x70x6cm 1,00000 u 20,16 20,16
(Resta d'obra) 0,96

108,98
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6.3 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 1,74666 h 16,79 29,33
Manobre 0,87333 h 15,00 13,10
Manobre especialista 0,04525 h 15,41 0,70
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,03578 h 1,47 0,05
(Materials)
Aigua 0,01087 m3 0,88 0,01
Sorra pedra granit.p/morters 0,07551 t 17,19 1,30
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,01302 t 82,47 1,07
Calç aèria CL 90 19,74000 kg 0,08 1,58
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,05880 m3 52,37 3,08
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categori… 39,99600 u 0,21 8,40
Tapa pref.form.arm.,60x60x5cm 1,00000 u 13,13 13,13
(Resta d'obra) 0,65

72,40

6.4 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre
solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 2,18333 h 16,79 36,66
Manobre 1,13533 h 15,00 17,03
Manobre especialista 0,04525 h 15,41 0,70
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,03578 h 1,47 0,05
(Materials)
Aigua 0,01087 m3 0,88 0,01
Sorra pedra granit.p/morters 0,07551 t 17,19 1,30
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,01302 t 82,47 1,07
Calç aèria CL 90 19,74000 kg 0,08 1,58
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,05880 m3 52,37 3,08
Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categori… 39,99600 u 0,21 8,40
Tapa pref.form.arm.,60x60x5cm 1,00000 u 13,13 13,13
(Resta d'obra) 0,82

83,83

6.5 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,31441 h 17,35 5,46
Ajudant lampista 0,15720 h 15,69 2,47
(Materials)
Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació… 1,25000 m 3,22 4,03
Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 1,00000 u 4,79 4,79
Element munt. p/tub PVC,D=110mm 1,00000 u 0,06 0,06
(Resta d'obra) 0,12

16,93

6.6 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,31441 h 17,35 5,46
Ajudant lampista 0,15720 h 15,69 2,47
(Materials)
Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació… 1,25000 m 1,30 1,63
Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm 1,00000 u 1,03 1,03
Element munt. p/tub PVC,D=50mm 1,00000 u 0,02 0,02
(Resta d'obra) 0,12

10,73
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6.7 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 100 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15 segons norma UNE-EN 1433
fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i
parets de 100 mm de gruix

(Mà d'obra)
Oficial 1a d'obra pública 0,25327 h 16,79 4,25
Manobre 0,37597 h 15,00 5,64
(Materials)
Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 0,06930 m3 52,37 3,63
Canal form.polímer,s/pendent,100mmx130-160m… 1,05000 m 25,31 26,58
(Resta d'obra) 0,15

40,25

6.8 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 110
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08734 h 16,79 1,47
Oficial 1a col.locador 0,13127 h 16,79 2,20
Ajudant col.locador 0,13130 h 15,71 2,06
Manobre 0,17497 h 15,00 2,62
(Maquinària)
Retroexcavadora petita 0,05000 h 35,93 1,80
Picó vibrant,plac.30x33cm 0,10000 h 7,41 0,74
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,59640 t 15,28 9,11
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN… 1,24800 m 3,75 4,68
Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm 0,33000 u 6,61 2,18
Element munt. p/tub PVC,D=125mm 1,00000 u 0,10 0,10
(Resta d'obra) 0,13

27,09

6.9 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 125
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08785 h 16,79 1,48
Oficial 1a col.locador 0,13151 h 16,79 2,21
Ajudant col.locador 0,13154 h 15,71 2,07
Manobre 0,17523 h 15,00 2,63
(Maquinària)
Retroexcavadora petita 0,05000 h 35,93 1,80
Picó vibrant,plac.30x33cm 0,10000 h 7,41 0,74
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,59640 t 15,28 9,11
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN… 1,24800 m 4,28 5,34
Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm 0,33000 u 6,61 2,18
Element munt. p/tub PVC,D=125mm 1,00000 u 0,10 0,10
(Resta d'obra) 0,13

27,79
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6.10 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 200
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08734 h 16,79 1,47
Oficial 1a col.locador 0,17467 h 16,79 2,93
Ajudant col.locador 0,17467 h 15,71 2,74
Manobre 0,08734 h 15,00 1,31
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,18165 t 15,28 2,78
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN… 1,24800 m 8,98 11,21
Accessori genèric p/tub PVC,D=200mm 0,33000 u 25,52 8,42
Element munt. p/tub PVC,D=200mm 1,00000 u 0,40 0,40
(Resta d'obra) 0,13

31,39

6.11 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 250
mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08734 h 16,79 1,47
Oficial 1a col.locador 0,17467 h 16,79 2,93
Ajudant col.locador 0,17467 h 15,71 2,74
Manobre 0,17467 h 15,00 2,62
(Maquinària)
Retroexcavadora petita 0,07000 h 35,93 2,52
Picó vibrant,plac.30x33cm 0,14000 h 7,41 1,04
(Materials)
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm 0,82320 t 15,28 12,58
Tub PVC-U paret massissa,sanejam.pressió,DN… 1,24800 m 14,20 17,72
Accessori genèric p/tub PVC,D=250mm 0,33000 u 46,05 15,20
Element munt. p/tub PVC,D=250mm 1,00000 u 0,71 0,71
(Resta d'obra) 0,15

59,68

6.12 u Bunera sifònica de fosa amb tapa quadrada 150x150 mm amb reixa i sifó registrable connectat a
xarxa de evacuació

(Mà d'obra)
Oficial 1a lampista 0,26200 h 17,35 4,55
Ajudant lampista 0,26200 h 15,69 4,11
(Materials)
Bunera sifònica fosa,quadrada,150x150mm,rei… 1,00000 u 9,36 9,36
(Resta d'obra) 0,13

18,15

7 Cobertes
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7.1 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel.lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina
de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 130 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït de
40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,20087 h 16,79 3,37
Oficial 1a col.locador 0,20960 h 16,79 3,52
Ajudant col.locador 0,10497 h 15,71 1,65
Manobre 0,30131 h 15,00 4,52
(Materials)
Aigua 0,04950 m3 0,88 0,04
Palet riera D=16-32 mm 0,09002 t 24,52 2,21
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,04950 t 82,47 4,08
Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FP 13… 1,10000 m2 6,58 7,24
Geotèxtil feltre polipropilè no teix.lligat… 1,10000 m2 0,60 0,66
Geotèxtil feltre polipropilè no teix.lligat… 1,10000 m2 0,67 0,74
Escumant form.cel. 0,15000 m3 13,05 1,96
Planxa (XPS),g=40mm,resist.compress.>=300kP… 1,05000 m2 8,11 8,52
(Resta d'obra) 0,19

38,70

7.2 m2 Coberta no transitable formació de pendent, membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia
imprimació amb fibres minerals

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,16331 h 16,79 2,74
Oficial 1a col.locador 0,27510 h 16,79 4,62
Ajudant col.locador 0,13755 h 15,71 2,16
Manobre 0,16348 h 15,00 2,45
Manobre especialista 0,14360 h 15,41 2,21
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,08969 h 1,47 0,13
(Materials)
Aigua 0,02691 m3 0,88 0,02
Sorra pedra calc.p/forms. 0,09716 t 15,28 1,48
Grava pedra calc.20mm,p/forms. 0,23169 t 13,47 3,12
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,02242 t 82,47 1,85
Oxiasfalt sacs,OA 90/40,en cal. 1,57500 kg 0,59 0,93
Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50… 1,15500 m2 9,28 10,72
Emulsió bituminosa, tipus ED 0,31500 kg 0,87 0,27
(Resta d'obra) 0,23

32,93

7.3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica, practicable, comandament directe, de 2 làmines de
metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50cm amb sòcol prefabricat, col.locat amb fixacions
mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,52453 h 16,79 8,81
Manobre 0,52460 h 15,00 7,87
Manobre especialista 0,00275 h 15,41 0,04
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,00221 h 1,47 0,00
(Materials)
Aigua 0,00063 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,00479 t 17,19 0,08
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00120 t 82,47 0,10
Clarab.rectang.parabòlica practic.,2làm.met… 1,00000 u 105,51 105,51
Vis acer galv.5,4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8/1… 4,00000 u 0,17 0,68
(Resta d'obra) 0,43

123,52
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7.4 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per
làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 250
g/m2, adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,26200 h 16,79 4,40
Ajudant col.locador 0,13100 h 15,71 2,06
(Materials)
Oxiasfalt sacs,OA 90/40,en cal. 1,50000 kg 0,59 0,89
Làmina bet.modif.autoprot.miner.LBM(SBS) 50… 1,10000 m2 9,28 10,21
Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30000 kg 0,87 0,26
(Resta d'obra) 0,10

17,92

8 Revestiments i Paviments
8.1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=

300 kPa, resistència tèrmica entre 0,90 i 0,95 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i
cantell encadellat, col.locada amb fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,06995 h 16,79 1,17
Manobre 0,03503 h 15,00 0,53
(Materials)
Planxa (XPS),g=30mm,resist.compress.>=300kP… 1,05000 m2 6,02 6,32
Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm 3,00000 u 0,17 0,51
(Resta d'obra) 0,03

8,56

8.2 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 200 kPa de tensió a la compressió, de
30 mm de gruix, de 0,9 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col.locades amb fixacions mecàniques

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08000 h 16,79 1,34
Manobre 0,04000 h 15,00 0,60
(Materials)
Planxa EPS,g=30mm,tens.compres.=200kPa,res.… 1,05000 m2 5,07 5,32
Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=40mm 3,00000 u 0,17 0,51
(Resta d'obra) 0,03

7,80

8.3 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08734 h 16,79 1,47
Manobre 0,10493 h 15,00 1,57
Manobre especialista 0,05415 h 15,41 0,83
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,04340 h 1,47 0,06
(Materials)
Aigua 0,01240 m3 0,88 0,01
Sorra pedra granit.p/morters 0,10106 t 17,19 1,74
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,01550 t 82,47 1,28
Planxa EPS elast.,g=10mm 0,01050 m2 0,83 0,01
(Resta d'obra) 0,06

7,03
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8.4 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular preu alt, de
76 a 115 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,50653 h 16,79 8,50
Ajudant col.locador 0,17467 h 15,71 2,74
Manobre 0,02634 h 15,00 0,40
(Materials)
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color 1,42500 kg 0,24 0,34
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 7,00350 kg 0,25 1,75
Rajola gres porcel.premsat polit,rect. 76-1… 1,02000 m2 10,79 11,01
(Resta d'obra) 0,17

24,91

8.5 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de forma rectangular, preu
alt, de 201 a 400 peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,58000 h 16,79 9,74
Ajudant col.locador 0,20000 h 15,71 3,14
Manobre 0,03000 h 15,00 0,45
(Materials)
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color 1,00000 kg 0,24 0,24
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 7,00000 kg 0,25 1,75
Rajola gres porcel.antillisc.premsat s/esma… 1,02000 m2 15,33 15,64
(Resta d'obra) 0,20

31,16

8.6 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,29693 h 16,79 4,99
Manobre 0,14846 h 15,00 2,23
Manobre especialista 0,01834 h 15,41 0,28
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,01470 h 1,47 0,02
(Materials)
Aigua 0,00420 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,03423 t 17,19 0,59
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00525 t 82,47 0,43
Terratzo granulat palet riera,rent.àcid,40x… 1,04000 m2 12,34 12,83
Beurada color 0,60000 kg 0,70 0,42
(Resta d'obra) 0,12

21,91

8.7 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, mitja canya, de 10 cm d'alçària,
col.locat amb morter adhesiu

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,08734 h 16,79 1,47
Ajudant col.locador 0,01758 h 15,71 0,28
(Materials)
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color 0,10050 kg 0,24 0,02
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 0,19950 kg 0,25 0,05
Sòcol rajola gres premsat esmalt. preu sup.… 1,02000 m 2,62 2,67
(Resta d'obra) 0,03

4,52

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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8.8 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col.locada amb
morter adhesiu.

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,08734 h 16,79 1,47
(Materials)
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 0,50000 kg 0,25 0,13
Cantonera PVC color,8mm 1,00000 m 1,51 1,51
(Resta d'obra) 0,02

3,13

8.9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola de gres premsat
esmaltat preu mitjà, de 76 a 115 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

(Mà d'obra)
Oficial 1a col.locador 0,39300 h 16,79 6,60
Manobre 0,13100 h 15,00 1,97
(Materials)
Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),color 0,70500 kg 0,24 0,17
Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) 4,99800 kg 0,25 1,25
Rajola gres premsat esmalt.,rect. 76-115 pe… 1,10000 m2 7,43 8,17
(Resta d'obra) 0,34

18,50

8.10 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,40177 h 16,79 6,75
Manobre 0,20087 h 15,00 3,01
Manobre especialista 0,01603 h 15,41 0,25
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,01285 h 1,47 0,02
(Materials)
Aigua 0,00367 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,02993 t 17,19 0,51
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00459 t 82,47 0,38
(Resta d'obra) 0,24

11,16

8.11 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,54156 h 16,79 9,09
Manobre 0,36680 h 15,00 5,50
Manobre especialista 0,01603 h 15,41 0,25
(Maquinària)
Formigonera 165l 0,01285 h 1,47 0,02
(Materials)
Aigua 0,00367 m3 0,88 0,00
Sorra pedra granit.p/morters 0,02993 t 17,19 0,51
Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R… 0,00459 t 82,47 0,38
(Resta d'obra) 0,36

16,11

8.12 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 0,10917 h 16,79 1,83
Ajudant pintor 0,01310 h 15,71 0,21
(Materials)
Pintura plàstica,p/int. 0,49980 kg 2,91 1,45
(Resta d'obra) 0,03

3,52

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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8.13 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

(Mà d'obra)
Oficial 1a pintor 0,53273 h 16,79 8,94
Ajudant pintor 0,05240 h 15,71 0,82
(Materials)
Esmalt sint. 0,25500 kg 8,52 2,17
Imprimació antioxidant 0,20400 kg 8,22 1,68
(Resta d'obra) 0,15

13,76

9 Diversos i control de qualitat
9.1 m2 Ajudes industrial fuster

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,00874 h 16,79 0,15
Ajudant paleta 0,00874 h 15,71 0,14

0,29

9.2 m2 Ajudes industrial lampista

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,01756 h 16,79 0,29
Ajudant paleta 0,01756 h 15,71 0,28

0,57

9.3 m2 Ajudes industrial electricista

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,03493 h 16,79 0,59
Ajudant paleta 0,03493 h 15,71 0,55

1,14

9.4 m2 Ajudes industrial pintor

(Mà d'obra)
Oficial 1a paleta 0,00874 h 16,79 0,15
Ajudant paleta 0,00874 h 15,71 0,14

0,29

9.5 pa Mesures de control de qualitat
Sense descomposició 699,33

699,33

9.6 pa Imprevistos a justificar durant l'obra
Sense descomposició 3.494,01

3.494,01

10 Seguretat i salut
10.1 pa Mesures de seguretat i salut

Sense descomposició 2.184,02

2.184,02

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(euros) (euros)
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03. 03. Pressupost





1.1 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió 740,00000 1,67 1.235,80

1.2 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 601,42500 2,51 1.509,58

1.3 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 273,37500 8,30 2.269,01
1.4 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres

adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN 500,30000 4,20 2.101,26

1.5 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de
reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps
d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 300,71300 3,02 908,15

1.6 m3 Reblert de rasa o pou per a drenatges amb graves
procedents de granulat reciclat mixt
formigó-ceràmica, en tongades de 50 cm com a
màxim 89,28000 16,49 1.472,23

1.7 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de
fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora 89,28000 5,83 520,50

1.8 pa Enderroc de tanca de bloc de formigó i malla de
simple torsió inclos remat per deixar l'obertura
acabada i transport de runa a l'abocador. 1,00000 87,99 87,99

Total pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny: 10.104,52

Pressupost parcial nº 1 Acondicionament del terreny
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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2.1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des
de camió 129,15500 8,48 1.095,23

2.2 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 86,43600 68,54 5.924,32

2.3 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous 5.890,81800 0,97 5.714,09

2.4 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous
de fonaments 377,20500 12,64 4.767,87

2.5 m2 Subbase de grava de 10 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material 352,94000 4,93 1.739,99

2.6 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè
de 100 µm i 96 g/m2, col.locada no adherida 352,94000 0,84 296,47

2.7 m2 Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm 755,18000 13,55 10.232,69

2.8 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15
D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó 755,18000 1,41 1.064,80

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions: 30.835,46

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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3.1 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix,
de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100 mm, per
a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col.locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:3 (15 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 10 N/mm2 54,96600 190,13 10.450,69

3.2 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura 150,00000 1,58 237,00

3.3 kg Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, per a
pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra
amb soldadura 1.821,60000 1,65 3.005,64

3.4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat amb bomba 45,58800 76,04 3.466,51

3.5 kg Acer en barres corrugades B 500 SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de lloses 820,80000 1,00 820,80

3.7 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
poliestirè i semibiguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, amb una quantia de
9 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,11 m3/m2
de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot 332,40000 41,09 13.658,32

3.8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
3 m d'alçària, com a màxim, amb taulers fenòlics 226,40000 30,84 6.982,18

Total pressupost parcial nº 3 Estructures: 38.621,14

Pressupost parcial nº 3 Estructures
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 m2 Paret de tancament de 28 cm de gruix, maó
massís llis de 280x13,5x50 mm, de morter de
ciment gris, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, de dues cares vistes, ccol.locat amb morter
mixt de ciment blanc de ram de paleta amb sorra
de marbre blanc 1:1:7 5,25000 109,60 575,40

4.2 m2 Paret divisòria de 15 cm de gruix, maó foradat llis
de 400x140x50 mm, de morter de ciment blanc,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, d'una
cara vista, col.locat amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta amb sorra de marbre blanc
1:1:7 349,96400 64,91 22.716,16

4.3 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS
S, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell llis, col.locades amb fixacions mecàniques 188,44600 6,79 1.279,55

4.4 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb
ciment CEM II 159,92000 24,24 3.876,46

4.5 m2 Porta enrotllable amb fulla calada de gelosia de
tubs i perfils d'acer galvanitzat, compensada amb
molles helicoïdals d'acer, amb guies laterals i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 70,56000 80,56 5.684,31

4.9 m2 Tancament de vidre Vidre laminar de seguretat de
dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5
mm de gruix, amb classificació de resistència a
l'impacte manual nivell A, unides amb butiral
translúcid, amb una fulla pivotant, col.locat amb
fixacions mecàniques 11,88000 78,20 929,02

4.10 u Pany per a porta de vidre, col.locat 12,00000 101,82 1.221,84
4.11 m2 Fulla fixa d'alumini lacat, amb trencament de pont

tèrmic, col.locada sobre bastiment de base,
elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210 117,84000 86,71 10.217,91

4.12 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb
classificació de resistència a l'impacte manual
nivell A, unides amb butiral translúcid, col.locat
amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC 64,89600 39,28 2.549,11

4.13 u Porta d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de
preu mitjà 6,00000 256,49 1.538,94

4.14 m2 Folrat de paraments verticals amb plafóns de xapa
d'alumini plegada, amb acabat lacat, de 2 mm de
gruix, de fins a 60 cm d'amplada, col.locats amb
fixacions mecàniques 10,56000 40,16 424,09

4.15 m Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix,
peça de morter blanc de 800*300*50, amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l 112,30000 16,56 1.859,69

Total pressupost parcial nº 4 Façanes: 52.872,48

Pressupost parcial nº 4 Façanes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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5.1 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM
II 248,25000 23,68 5.878,56

5.2 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de
supermaó de 1000x250x40 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:4 511,00000 8,34 4.261,74

5.3 u Porta interior, de fulla batent de 80*170, resines
termoendurible tipus Virtum "Trespa" o similar,
amb frontissa i balda de tancament totalment
instal·lada i acabada. 6,00000 92,53 555,18

5.4 u Conjunt de porta corredera i dos fixes de 80*200,
resines termoendurible tipus Virtum "Trespa" o
similar, amb frontissa i balda de tancament
totalment instal·lada i acabada. 2,00000 150,12 300,24

5.5 m2 Cel ras amb plaques de guix laminat antihumitat
per a revestir de 13 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada 50,40000 16,26 819,50

Total pressupost parcial nº 5 Particions: 11.815,22

Pressupost parcial nº 5 Particions
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1 m Canal de formigó polímer sense pendent,
d'amplària interior 100 mm i 100 a 130 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de
polipropilè perforada classe A15 segons norma
UNE-EN 1433 fixada amb cargols a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix 68,40000 40,14 2.745,58

6.2 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 4,00000 108,98 435,92

6.3 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 14,00000 72,40 1.013,60

6.4 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm
de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 1,00000 83,83 83,83

6.5 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró 8,00000 16,93 135,44

6.6 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró 22,00000 10,73 236,06

6.7 m Canal de formigó polímer sense pendent,
d'amplària interior 100 mm i 130 a 160 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer
galvanitzat nervada classe A15 segons norma
UNE-EN 1433 fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix 97,00000 40,25 3.904,25

6.8 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 110 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub 133,65000 27,09 3.620,58

6.9 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 125 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub 72,00000 27,79 2.000,88

6.10 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 200 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix 25,00000 31,39 784,75

6.11 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa
per a sanejament amb pressió, de DN 250 mm i
de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra
fins a 30 cm per sobre del tub 25,00000 59,68 1.492,00

6.12 u Bunera sifònica de fosa amb tapa quadrada
150x150 mm amb reixa i sifó registrable connectat
a xarxa de evacuació 24,00000 18,15 435,60

Total pressupost parcial nº 6 Instal·lació Sanejament: 16.888,49

Pressupost parcial nº 6 Instal·lació Sanejament
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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7.1 m2 Coberta invertida no transitable amb pendents de
formigó cel.lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una
làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de
130 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè
extruït de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet
de riera 340,60000 38,70 13.181,22

7.2 m2 Coberta no transitable formació de pendent,
membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina
de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2,
adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia
imprimació amb fibres minerals 157,85300 32,93 5.198,10

7.3 u Claraboia rectangular de forma parabòlica,
practicable, comandament directe, de 2 làmines
de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50cm
amb sòcol prefabricat, col.locat amb fixacions
mecàniques 44,00000 123,52 5.434,88

7.4 m2 Membrana GA-1 s/UNE 104402, d'una làmina, de
densitat superficial 6,6 kg/m2 formada per làmina
de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una
armadura FP de feltre de polièster de 250 g/m2,
adherida amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia
imprimació 134,76000 17,92 2.414,90

Total pressupost parcial nº 7 Cobertes: 26.229,10

Pressupost parcial nº 7 Cobertes
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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8.1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 0,90 i 0,95 m2K/W,
de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locada amb fixacions mecàniques 315,80000 8,56 2.703,25

8.3 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 6 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l 297,30000 7,03 2.090,02

8.4 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcel.lànic
premsat polit de forma rectangular preu alt, de 76
a 115 peces m2, col.locat a l'estesa amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 297,30000 24,91 7.405,74

8.6 m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de
riera, rentat amb àcid, de 40x60 cm, preu alt,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
per a ús exterior 580,89000 21,91 12.727,30

8.7 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu
superior, mitja canya, de 10 cm d'alçària, col.locat
amb morter adhesiu 369,30000 4,52 1.669,24

8.8 m Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària,
forma de quart de cercle tancat, col.locada amb
morter adhesiu. 180,00000 3,13 563,40

8.9 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una
alçària <=3 m amb rajola de gres premsat esmaltat
preu mitjà, de 76 a 115 peces m2, col.locades
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 982,65000 18,50 18.179,03

8.10 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, deixat de regle 982,65000 11,16 10.966,37

8.11 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament
horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, remolinat 291,00000 16,11 4.688,01

8.12 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment,
amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat 291,00000 3,52 1.024,32

8.13 m2 Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat 14,40000 13,76 198,14

Total pressupost parcial nº 8 Revestiments i Paviments: 62.214,82

Pressupost parcial nº 8 Revestiments i Paviments
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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9.1 m2 Ajudes industrial fuster 435,58000 0,29 126,32
9.2 m2 Ajudes industrial lampista 435,58000 0,57 248,28
9.3 m2 Ajudes industrial electricista 435,58000 1,14 496,56
9.4 m2 Ajudes industrial pintor 435,58000 0,29 126,32
9.5 pa Mesures de control de qualitat 1,00000 699,33 699,33
9.6 pa Imprevistos a justificar durant l'obra 1,00000 3.494,01 3.494,01

Total pressupost parcial nº 9 Diversos i control de qualitat: 5.190,82

Pressupost parcial nº 9 Diversos i control de qualitat
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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10.1 pa Mesures de seguretat i salut 1,00000 2.184,02 2.184,02

Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut: 2.184,02

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Num. Ud Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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03.04 Resum de pressupost parcial





1 Acondicionament del terreny ...............................................… 10.104,52
2 Fonamentacions ............................................................… 30.835,46
3 Estructures ...............................................................… 38.621,14
4 Façanes ...................................................................… 52.872,48
5 Particions ................................................................… 11.815,22
6 Instal·lació Sanejament ...................................................… 16.888,49
7 Cobertes ..................................................................… 26.229,10
8 Revestiments i Paviments ..................................................… 62.214,82
9 Diversos i control de qualitat ............................................… 5.190,82
10 Seguretat i salut ........................................................… 2.184,02

Pressupost d'Execució Material 256.956,07
13% de Despeses Generals 33.404,29
6% de Benefici Industrial 15.417,36

Suma 305.777,72
16% I.V.A. 48.924,44

Pressupost de Execució per Contracta 354.702,16

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE
MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS.

Amposta, novembre de 2009
Arquitecte Municipal

Jaume Castellví Miralles

Projecte: VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA

Capítol Import





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.05 Resum de pressupost global





R E S U M  D E  P R E S S U P O S T  G L O B A L 

CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS I SEVEIS PISTES FUTBOL SALA

EDIFICACIÓ 

1.- ACONDICIONAMENT DEL TERRENY 10.104,52 €

2.- FONAMENTACIÓ 30.835,46 €

3.- ESTRUCTURES 38.621,14 €

4.- FAÇANES 52.872,48 €

5.- PARTICIONS 11.815,22 €

6.- INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT 16.888,49 €

7.- COBERTES 26.229,10 €

8.- REVESTIMENTS I PAVIMENTS 62.214,82 €

9.- DIVERSOS I CONTROL DE QUALITAT 5.190,82 €

10.- SEGURETAT I SALUT 2.184,02 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 256.956,07 €
13% de Despeses Generals 33.404,29 €
6% de Benefici Industrial 15.417,36 €
TOTAL 305.777,72 €
16% I.V.A. 48.924,44 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 354.702,16 €

INSTAL·LACIONS 

1.- INS.: ELECTRICITAT 14.350,20 €

2.- FONTANERIA I A.C.S. 24.975,09 €

3,- APARELLS SANITARIS I GRIFERIA 11.166,56 €

4,- VENTILACIÓ 2.116,99 €

5,- PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS 231,78 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 52.840,62 €
13% de Despeses Generals 6.869,28 €
6% de Benefici Industrial 3.170,44 €
TOTAL 62.880,34 €
16% I.V.A. 10.060,85 €
TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE 72.941,19 €

TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE GLOBAL 427.643,35 €

Jaume Castellví Miralles 
Arquitecte Municipal





04. Plec de condicions
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I 
ECONÒMIQUES 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  
exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o 
propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  
Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves 
especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
amidaments i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de 
les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval 
sobre la mida a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  
produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de 
la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final 
d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 
R. D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les 
obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta 
execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons 
les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per 
assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al 
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les mediacions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la 
liquidació final de l'obra. 
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h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i 
mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  
obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els subministraments o prefabricats 
que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  
comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla 
de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció 
facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra sempre 
que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i 
salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els 
contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes 
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i consultar 
els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a 
qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el 
cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter 
de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es 
refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del 
Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a 
mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
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L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels 
treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i 
acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la 
pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de 
amidaments i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no 
es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 
disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment 
exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost 
en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les 
ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins 
precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les 
instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dinades de la Direcció Facultativa, solament 
podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els 
Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà 
cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de 
reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni 
demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per això no es 
puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que 
comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de 
la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a 
allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament o Vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a 
base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva 
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conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor 
l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma 
necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en 
conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament 
dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per 
circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per 
a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les 
compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres 
conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es 
continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà 
consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de 
suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la 
Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que 
impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la 
pròrroga que per l'esmentada causa sol·licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de 
plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a 
les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin 
per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 
l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment 
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amoixaments. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars 
d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en 
l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i 
defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells 
col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
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Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, 
o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels 
treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte 
de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres 
executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris 
per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que 
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, 
excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques perpetuï una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una 
llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, 
procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de 
l'Obra. 
 
 
 
 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials 
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però 
acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu 
transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la 
preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren 
adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los 
per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà 
fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin 
directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer 
desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que 
calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades 
explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que 
dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat 
de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es 
convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o 
unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des 
d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els defectes observats, fixant un termini per a  esmenar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a 
la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i contingut disposats 
per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial 
Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu amidament 
definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada 
per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda 
en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior 
a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del 
propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes 
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis 
de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, la recepció 
definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si 
no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions 
Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 
condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les 
obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 
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Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva 
correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades a 
l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de 
l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci 
de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu 
defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot 
constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de 
trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta 
de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet 
per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions contractades, 
l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per 
administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas 
que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li 
sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les despeses 
generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva 
execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malaties  professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació 
utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 



VESTIDORS  I  SERVEIS PISTES FUTBOL SALA  8 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, 
laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes 
despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment establertes. Es xifraran 
com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge 
s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
 
Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de 
Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim 
preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat 
en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució dels treballs i en 
el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins 
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap 
pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a 
l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals d'amidament o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma 
d'amidament de  les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en 
segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de 
les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del 
pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula 
establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 
3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzemament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els enmaguetzemar de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en 
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serà responsable el Contractista. 
 
 
 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el 
propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que 
pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució 
de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions 
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 
la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que 
reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, 
per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels 
treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva 
representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans 
auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percibint per 
això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta 
finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses 
d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant 
els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels 
esmentats materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades 
en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels 
encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin 
treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el 
Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li 
aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans 
auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari 
mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament de l'obra realitzada, valorant-la 
d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat 
el contrari contractualment. 
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Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels 
materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva 
representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar-li el 
Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als 
rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat 
que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda 
facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar 
ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes constructius que 
poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a 
terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre 
també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions 
econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la 
baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el nombre 
d'unitats executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna 
d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que 
constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a  l'amidament i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execució d'acord 
amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en 
l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que haurà 
practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament general, cúbica, 
superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna 
d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de 
materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades 
corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir 
de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas 
contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, 
l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 
Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs 
Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres 
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executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 
per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i 
entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes 
certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més acurada o de 
mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb 
dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas 
que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs 
pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran previ amidament i 
aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts 
dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant 
el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director 
indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que 
anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 
Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver 
estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de 
fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de l'import total 
que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
 
Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les 
quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es 
procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al 
seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el 
pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que 
aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat 
durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no 
s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 
 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs contractats, per 
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cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el Contractista 
tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant 
l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret 
el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials 
emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a 
la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, quan el 
Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o 
que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del Projecte, a no ser que 
l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin 
per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els 
imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest 
determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, 
excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins la recepció 
definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import 
abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document 
públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què 
anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es 
preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de 
contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en el cas que 
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació del Propietari, podrà 
disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, 
abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està obligat a 
deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran 
més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint 
en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
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Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o 
utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del 
contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò 
previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una 
de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes el qual es convé 
que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
A........................, a.....de..................de......... 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

L’AJUNTAMENT LA CONTRACTA





04. 01.  Plec de clàusules administratives





04. 02. 01.  Plecs de condicions tècniques particulars





1512 COBERTES PLANES NO TRANSITABLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de coberta plana no transitable amb capa de protecció granular.
S'han considerat els tipus següents:
- Coberta invertida:
     - Formació de pendents
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines
     - Aïllament tèrmic
     - Capa separadora antipunxonament i filtrant
     - Capa de protecció de palet de riera
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
     - Barrera de vapor
     - Formació de pendents i aïllament tèrmic
    - Capa de protecció de morter
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines
     - Capa separadora antipunxonament
     - Capa de protecció amb formigó lleuger d’argila expandida
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
     - Formació de pendents
     - Barrera de vapor
     - Aïllament tèrmic
     - Capa separadora en sistema d’impermeabilització no adherit
     - Sistema d’impermeabilització amb làmines
     - Capa separadora antipunxonament
     - Capa de protecció de palet de riera
S’ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:
- Membrana amb làmina de PVC
- Membrana amb làmina bituminosa
- Membrana amb làmina elastomèrica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Coberta invertida:
     - Formació de pendents
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa separadora
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant
     - Col.locació de les plaques d’aïllament
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
     - Execució de la capa de protecció de palet de riera
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
     - Estesa de la barrera de vapor
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec
     - Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
     - Col.locació de la membrana impermeabilitzant
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
     - Execució de la capa de protecció amb formigó lleuger d’argila expandida
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
     - Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat
     - Estesa de la barrera de vapor
     - Col.locació de les plaques d’aïllament
     - Estesa del geotèxtil, com a capa separadora
     - Execució de la membrana impermeabilitzant
     - Col.locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
     - Execució de la capa de protecció de palet de riera
CONDICIONS GENERALS:
La coberta ha de ser estanca a l’aigua de pluja i ha d’evitar l’aparició d’humitat de condensacions.
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
La superfície d’acabat ha de ser plana i no transitable.
L’accés a la coberta serà només a efectes de conservació i manteniment.
La barrera de vapor ha de quedar col.locada immediatament sota l’aïllament.
La barrera de vapor ha de quedar col.locada sota el fons i els laterals de la capa d’aïllament.
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d’estar en contacte, son químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una 
capa separadora.
S’han de respectar les sortides d’aigua previstes a la coberta. Han d’estar connectades als baixants i protegides amb un morrió amb reixa.
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d’afectar a les diferents capes, a partir de l’element que serveix de suport.
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació entre els elements d’obra entre els quals s’intercala.
Els junts de dilatació han de quedar situats en:
- Encontre amb parament vertical
- Junt estructural
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.
Pendent:  >= 1%; <= 5%
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m
Amplària del junt:  >= 3 cm
FORMACIÓ DE PENDENTS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’adequada per tal de rebre la resta de 
components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió necessàries per a les sol.licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de 
quedar reforçat amb una capa de morter del gruix necessari per a aquest fi.
Si es suport de la capa d’impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb el sistema d’unió de la capa 
d’impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa separadora.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.
CAPA D’IMPERMEABILITZACIÓ:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
L’aplicació, col.locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.
Si s’utilitza un sistema no adherit, la coberta s’ha de protegir amb una capa de protecció pesada.
En el sistema d’impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la 
traspassin.
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En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d’acabament, les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema 
d’impermeabilització que s’utilitzi.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.
L’acabament superior de la impermeabilització ha d’impedir la filtració de l’aigua de pluja, en el parament.
La forma de l’acabament superior ha de complir l’especificat en l’apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bunera o de la canal.
La unió de la impermeabilització amb la bunera o la canal ha de ser estanca.
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm
CAPA SEPARADORA:
La capa separadora per a evitar l’adherència entre capes, en el sistema d’impermeabilització no adherit, ha de quedar col.locada immediatament a sota de la 
membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta hagi d’anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha d’evitar el contacte de la capa de protecció amb la 
impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.
La capa separadora com a protecció de l’aïllament ha d’evitar el contacte de la capa de protecció amb l’aïllament en tota la superfície transitable de la coberta.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
AÏLLAMENT TÈRMIC:
El material constitutiu de l’aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al sistema la solidesa necessària davant les 
sol.licitacions mecàniques
Si l’aïllament tèrmic es col.loca per sobre de la capa d’impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb l’aigua, ha de tenir unes característiques adequades 
per a aquesta situació.
Quan l’aïllament es col.loca sota la capa d’impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a quedar exposat a l’acció de l’aigua, no ha de quedar 
sense protecció impermeable en cap punt.
L’aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de servir de protecció a la capa d’impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d’evitar l’acció de les radiacions ultraviolades i l’impacte tèrmic 
directe del sol.
Ha de facilitar l’evacuació de l’aigua cap els punts de desgüàs.
La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinuïtats.
La grava o palet de riera ha d’estar  net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit.
Gruix de la capa:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El suport ha d’estar net, sense irregularitats.
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.
Abans de col·locar la làmina, han d’estar col·locades les bases de les buneres, i aquestes han d’estar connectades als baixants.
Els components de la coberta s’han d’aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits en les corresponents especificacions 
d’aplicació.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la 
DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació.
Quan s’han d’interrompre els treballs, s’han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d’altres accions els desplacin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
No inclou la realització d’elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:
*UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli
(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y mantenimiento.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos modificados
*UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación 
de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.

B011 NEUTRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es 
prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
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 substàncies 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
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Substàncies 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

B031 SORRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
     - De pedra calcària
     - De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
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 DF.
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 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 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 obres 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     │

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 3



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

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es 
compleixen les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les 
dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 GRAVES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es 
puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó:  > 95%
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subases de paviments
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GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables:  Nul
Contingut de compostos fèrrics:  Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb 
la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix 
mínim
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 20 kN/m3 (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 solubles 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 pretesat:  <= 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-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la
Estabilitat (UNE 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 DF 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 DF en el que hi han de constar, com a mínim, les 
dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
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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, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
GRAVA PER A PAVIMENTS:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

B03D TERRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que 
estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%
Mida màxima :  <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè:  >= 5
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2%
Mida màxima :  <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35%
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4
Índex CBR (UNE 103-502):
- Coronament de terraplè:  >= 5
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2%
Contingut guix (NLT 115):  < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1%
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del 
mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

B051 CIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, 
endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
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El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un 
temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els 
subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt:  S
- Fum de sílice:  D
- Putzolana natural:  P
- Putzolana natural calcinada:  Q
- Cendra volant Sicília:  V
- Cendra volant calcària:  W
- Esquist calcinat:  T
- Filler calcari L:  L
- Filler calcari LL:  LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació                     │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │
│                                       │  CEM II/B-S  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │
│                                       │  CEM II/B-P  │
│                                       │  CEM II/A-Q  │
│                                       │  CEM II/B-Q  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │
│ volants                               │  CEM II/B-V  │
│                                       │  CEM II/A-W  │
│                                       │  CEM II/B-W  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │
│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │
│ calcari                               │  CEM II/B-L  │
│                                       │  CEM II/A-LL │
│                                       │  CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │
│                                       │  CEM II/B-M  │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │
│ forn alt                              │  CEM III/B   │
│                                       │  CEM III/C   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │
│                                       │  CEM IV/B    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
│                                       │  CEM V/B     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals 
a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma UNE 80310.
CIMENTS BLANCS (BL):
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits 
Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│       Denominació                     │ Designació   │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland                       │      I       │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
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│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │
│                                       │    II/B-S    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │
│                                       │    II/B-P    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │
│ volants                               │    II/B-V    │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │
│ forn alt                              │    III/B     │
│                                       │    III/C     │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │
│                                       │    IV/B      │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
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
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos
- Classes 42,5 :  2 mesos
- Classes 52,5 :  1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo 
de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

B053 CALÇS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i 
quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
CAL AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes
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Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades:  Passa
- Altres calçs:
     - Mètode de referència:  <= 20
     - Mètode alternatiu:  <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades:  45% < h < 70%
- Altres calçs:  <= 2%
CAL HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’assaig 
donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les 
recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.

B05A BEURADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades.
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment 
de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o 
addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció 
química.
BEURADA DE CIMENT:
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara àcids o partícules laminars.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats.
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25
Relació aigua-ciment: <= 0,5
Exsudació en proveta cilíndrica:
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h:  0%
pH de l'aigua:  >= 7
Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum
Expansió:  <= 10%
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG):
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda)
Característiques fundamentals:
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
     - Després de 30 min:  <= 5 g
     - Després de 240 min:  <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
     - Després de 30 min:  <= 2 g
     - Després de 240 min:  <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2
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- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d’us:
     - Proporcions de la mescla
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
     - Mètode d’aplicació
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús 
     - Àmbit d’aplicació
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal.lació de l’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA DE CIMENT:
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
BEURADA PER A CERÀMICA:
*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 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'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut 
de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha 
d’especificar 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 DF 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 DF, 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-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment:  32,5 N
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 pretesat:  >= 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 pretesat:  <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca:  0 - 2 cm
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- 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
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de 
formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 
de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de 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'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut 
de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha 
d’especificar 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.

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 11



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 DF 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 DF, 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-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE 80303-3)
Classe del ciment:  32,5 N
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 pretesat:  >= 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 pretesat:  <= 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
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de 
formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 12



B07 MORTERS DE COMPRA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i 
fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, 
llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets 
situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta 
per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden 
presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTOS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fundamentals:
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 
resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha 
de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
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.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2
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:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació 
i regularització d'elements de formigó.
Granulometria:  0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2
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Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, 
pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
     - Temps d’us (EN 1015-9)
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
     - Resistència a compressió (EN 1015-11)
     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18)
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745)
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu:  1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
     - Proporcions de la mescla
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
     - Mètode d’aplicació
     - Temps obert
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
     - Àmbit d’aplicació
MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Morters prescrits:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B081 ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no 
superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats 
habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar 
algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
     - Inclusor d’aire
     - Reductor d’aigua/plastificant
     - Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant
     - Retenidor d’aigua
     - Accelerador d’adormiment
     - Hidròfug
     - Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
     - Inclusor d’aire/plastificant
     - Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
     - Cendres volants
     - Fum de silici
     - Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
     - D >= 1,10:  ± 0,03
     - D <= 1,10:  ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
     - T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ:
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
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
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides 
uniformement, condicions que s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d’aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa 
consistència o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADITIVO PARA HORMIGÓN, REDUCTOR DE AGUA DE ALTA ACTIVIDAD/SUPERPLASTIFICANTE:
L’additiu reductor d’aigua d’alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat 
d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
     - Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%
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     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
          - 1 dia:  >= 140%
         -  28 dies:  >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
     - Consistència:
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de l’addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en dismunir l’exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua 
sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50%
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
     - 7 dies:  >= 80%
     - 28 dies:  >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
     - 28 dies: >= 80%
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una quantitat de petites bombolles d’aire 
uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
      - Desprès d’1 h en repòs:  >= A - 3% 
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
      - Desprès d’un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
      - Desprès d’un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al 
producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment.
ADDICIONS:
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus amb excepció del fum de silici.
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures 
d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les 
bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat mitjançant filtres.
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10%
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0%
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- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
     - A 28 dies:  > 75%
     - A 90 dies:  > 85%
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc:  + 2,0%
- Finor:  + 5,0%
- Variació de la finor:  ± 5,0%
- Contingut de clorurs:  + 0,01%
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%
- Contingut SO3:  + 0,5%
- Estabilitat:  + 1,0 mm
- Índex d'activitat:  - 5,0%
FUM DE SILICI:
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la producció de silici i ferrosilici.
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1,00
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS:
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40:  h < 15%
- 40 < alfa <= 60:  h < 20%
- alfa > 60:  h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:

┌────────────────────────────────────────┐
│  Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │
│            │       que hi passen       │
│────────────│───────────────────────────│
│      5     │         95 - 100          │
│    2,5     │         75 - 100          │
│    1,25    │          40 - 85          │
│    0,4     │          13 - 35          │
│    0,16    │           3 - 14          │
│    0,08    │           1 - 10          │
└────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes 
temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS:
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions granulomètriques.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d’ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació
     - Nom o marca d’identificació del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
     - Referència a la norma EN 934-2
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
     - Designació del producte
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
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- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d’ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: ZA.3
     - Número d’identificació de l’organisme de certificació
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 934-3
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
     - Designació del producte
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les característiques especificades, segons s'utilitzin cendres 
volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 29.2.2 de la norma EHE.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Als albarans hi han de constar les dades següents:
- Nom del material
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant
- Nom i localització del lloc de procedència
- UNE_EN 450 1995
- Marca de certificació, si en té

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADDITIU PER A FORMIGÓ:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.  Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.
ADDITIU PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
CENDRES VOLANTS:
*UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad.

B094 ADHESIUS ASFÀLTICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius amb base d'hidrocarburs.
S'han considerat els següents tipus:
- Oxiasfalt
- Adhesiu bituminós tipus M-II
- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II
- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares
- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II
OXIASFALT:
Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant un procés de destil·lació i d'oxidació posterior.
Les característiques que han de complir els oxiasfalts es determinen en la taula 1 de la UNE 104-202.
ADHESIU BITUMINÓS TIPUS M-II:
Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en calent. A la seva composició pot contenir matèria mineral fina, dissolvents, plastificants i 
altres additius idonis.
Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 75°C
Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 x 0,1 mm,   <= 70 x 0,1 mm
Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 3 cm
Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11):  <= 1%
Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1 mm
ADHESIU DE BASE QUITRÀ TIPUS MM-IIB:
Material elaborat, per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per una mescla homogènia de quitrà, polímers i càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir 
també dissolvents, plastificants i altres additius idonis.
Mostra original:
- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4
- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2): >= 130 s, :  <= 800 s
Producte elaborat:
- Punt d'estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C
- Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  <= 180 x 0,1 mm
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 8
- Fluència a 60°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1,0 mm
- Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 25 cm
- Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I:  >= 0,07 N/mm2
- Allargament mitjà fins al trencament. Proveta tipus I:  >= 200%
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II:
Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també polímers, plastificants i altres additius idonis.
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos prefabricats sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa.
ADHESIU PER A BUTILS, D'APLICACIÓ A DUES CARES:
Adhesiu d'aplicació en fred, constituit per una base de cautxú sintètic.
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre suport d'obra, sense afectar les seves característiques.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 18



- Viscositat
- Contingut sòlid
- Rendiment
PINTURA BITUMINOSA:
Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa tractada amb dissolvents.
No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de produir coàguls, pel·lícules ni dipòsits durs.
- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se bé fins a formar una capa uniforme.
- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les instruccions del fabricant.
Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12):
- Al tacte:  <= 4 h
- Totalment sec:  <= 24 h
PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFÀLTICA TIPUS PI-I:
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4):  >= 0,85,   <= 1,00
Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8):  <= 0,5%
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5):  >= 25 s,  <= 75 s
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 25°C
Volum destil·lat a 225°C (UNE 104-281/5-11):  >= 35%
Volum destil·lat a 360°C (UNE 104-281/5-11):  <= 65%
Penetració sobre el residu de destil·lació a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 1/10 mm:  <= 65 1/10 mm
Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592):  >= 99%
PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRÀ TIPUS PI-II:
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25
Matèria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7):  >= 50%
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 20°C

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

OXIASFALT:
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
ADHESIU I PINTURA ASFÀLTICA:
Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Limitacions de temperatura
- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II:
Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim: 1 any amb l'envàs tancat hermèticament.
ADHESIU DE BASE QUITRÀ:
Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempèrie. Temps màxim: 3 mesos amb l'envàs tancat hermèticament.
ADHESIU BITUMINÓS PER A BUTILS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
PINTURA BITUMINOSA:
Emmagatzematge: Desprès de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha de tenir cap alteració en cap de les seves característiques.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A3 CLAUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària:  ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
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UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0A6 TACS I VISOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació 
de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis:  > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 
perforadora.
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
     > 20°C: 10 min
     10°C - 20°C : 20 min
     0°C - 10°C: 1 h
     - 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
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 pretesats 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 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│Designació│Lím.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 diàmetres│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
- 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│Diferència màxima│
│    e (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’adherència 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.

B0CC PLAQUES DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares 
vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
     - Plaques de guix laminat tipus A
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures)
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
     - Transformats classe 1
     - Transformats classe 2
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.
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Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
     - Gruix nominal 9,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N
     - Gruix nominal 12,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
     - Gruix nominal 12,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)
- Plaques tipus P:
     - Gruix nominal 9,5 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N
     - Gruix nominal 15,0 mm:
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques desniades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió:
- UNE-EN 520
Resistència tèrmica:
- UNE-EN 520
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió: “Placa de yeso laminado”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentació 
comercial que acompanya l’enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 520
- Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Toleràncies:
- Amplària:
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm
- Llargària:
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix:
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d’arestes:  < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
     - Fondària de l’afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm
     - Amplària de l’afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
     - Capacitat d’absorció d’aigua superficial:  =< 180 g/m2
     - Capacitat d’absorció d’aigua total:
          - Plaques tipus H1:  =< 5%
          - Plaques tipus H2:  =< 10%
          - Plaques tipus H3:  =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
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- Aïllament d’escumes fenòliques (PF):  Ha de omplir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N
Desenquadrament:
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat):  =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
+-------------------------------------------------------------------------------+

¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦

¦-------------------------------------------------------------------------------¦

¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦

¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦

¦          ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦

¦  Plaques ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦

¦    de    ¦ Per a rigiditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦

¦   guix   ¦ fusta per a murs amb càrrega de    ¦---------------------¦---------¦

¦ laminat  ¦ vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦

¦          ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦

¦          ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦

¦          ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦

¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦

+-------------------------------------------------------------------------------+

¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦    3    ¦

¦Transform.¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦

¦de plaques¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦

¦ de guix  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦

¦ laminat  ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦

¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦

+-------------------------------------------------------------------------------+

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat 
del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 per a les plaques de guix laminat o 
per als transformats de plaques de guix laminat respectivament
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la interpèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

B0CU TAULERS DE FUSTA
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a formació de solera i empostissats.
S'han considerat els elements següents:
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar.
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de la fusta.
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells.
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Contingut d'humitat:  Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm
Toleràncies:
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m
- Amplària nominal:  ± 3 mm
- Gruix:  ± 1 mm
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total
TAULER D'AGLOMERAT DE 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.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic (UNE 56709):
- Gruix 16 mm:  >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3
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- Gruix 25 mm:  >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712):
- Gruix 16 mm: Mínim:  2100 N/mm2; Mitjà:  2500 N/mm2
- Gruix 25 mm: Mínim:  1900 kg/mm2; Mitjà:  2000 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56711):
- Gruix 16 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  28 N/mm2
- Gruix 25 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  25 N/mm2
Inflament (UNE 56713):
- Gruix 16 mm:  <= 3%
- Gruix 25 mm:  <= 2%
- Llargària:  <= 0,3%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712):
- Gruix 16 mm:  >= 0,6 N/mm2
- Gruix 25 mm:  >= 0,55 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720):
- A la cara:
     - Gruix 16 mm:  >= 1,4 kN
     - Gruix 25 mm:  >= 1,2 kN
- Al cantell:
     - Gruix 16 mm:  >= 1,15 kN
     - Gruix 25 mm:  >= 1,0 kN
Absorció d'aigua (UNE 56713):  
- Hidrofugat:  <= 0,8%
- Sense hidrofugar:  <= 6%
Toleràncies:
- Llargària:  ± 0,5 mm
- Amplària:  ± 0,5 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1°
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA:
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 terra.
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D2 TAULONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:

┌────────────────────────────────────────┐
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │
│          │─────────────────────────────│
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │
│          │─────────────────────────────│
│          │      Tolerància (mm)        │
│────────────────────────────────────────│
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │
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│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │
└────────────────────────────────────────┘

- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element 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

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:

┌────────────────────────────────────────┐
│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │
│          │─────────────────────────────│
│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │
│          │─────────────────────────────│
│          │      Tolerància (mm)        │
│────────────────────────────────────────│
│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │
│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │
│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │
└────────────────────────────────────────┘

- Fletxa:  ± 5 mm/m
- Torsió:  ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 PUNTALS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
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- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa:  ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                │         Llargària del puntal                │
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│                │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │   5 m   │
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│
│        2 m     │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -    │
│      2,5 m     │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -    │
│        3 m     │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -    │
│      3,5 m     │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T │
│      4,0 m     │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T │
│      4,5 m     │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T │
│        5 m     │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D7 TAULERS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal:  ± 2 mm
- Gruix:  ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Angles:  ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534):  <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim:  2100 N/mm2
- Mitjà:  2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix:  <= 3%
- Llargària:  <= 0,3%
- Absorció d'aigua:  <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara:  >= 1,40 kN
- Al cantell:  >= 1,15 kN
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

B0E1 MAONS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
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- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del 
procés de fabricació.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col.locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís:  <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-3
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-3
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el 
material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

B0EA PECES DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d’ambdòs, utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
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- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del 
procés de fabricació.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col.locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 50%
- Alleugerit:  <= 60%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís:  <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares exposades a exteriors:
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d’encaix:  <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-3
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-3
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el 
material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

B0F1 MAONS CERÀMICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
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enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions 
subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col.locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoría.
     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 30



   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-1
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que 
puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

B0F8 SUPERMAONS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions 
subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o 
col.locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís:  <= 25%
- Calat:  <= 45%
- Alleugerit:  <= 55%
- Foradat:  <= 70%
Volum de cada forat:  <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís:  >= 37,5%
- Calat:  >= 30%
- Alleugerit:  >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoría I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
     - Peces amb <= 1,0%:  A1
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoría.
     - D1:  <= 10%
     - D2:  <= 5%
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat:
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria
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Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la 
categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant
      - Cara vista (UNE-EN 771-1)
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per a peces de categoria II:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a la norma EN 771-1
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat.
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que 
puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de València (premsada i esmaltada)
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar
- Rajola de gres porcellànic (premsat)
- Rajola de gres premsat esmaltat
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_EN ISO 10545-2 ):  >= 95%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N/mm2
- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2
- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2
Duresa a les ratllades (UNE 67101):
- Rajola de valència:  >= 3
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 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_EN ISO 10545-14)
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13)
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2
Resistència a l'abrasió:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│           Rajola            │ Tipus  │Resistència a l'abrasió│
│─────────────────────────────│────────│───────────────────────│
│                             │   1    │   >= classe IV        │
│Rajola de ceràmica           │   2    │   >= classe III       │
│esmaltada                    │   3    │   >= classe II        │
│(UNE_EN_ISO 10545-7)         │   4    │   >= classe I         │
│─────────────────────────────│────────│───────────────────────│
│                             │   1    │   >= classe IV        │
│Rajola de gres               │   2    │   >= classe III       │
│esmaltat                     │   3    │   >= classe II        │
│(UNE_EN_ISO 10545-7)         │   4    │   >= classe I         │
│─────────────────────────────│────────│───────────────────────│
│Rajola de gres sense         │Premsat │   <= 205 mm3          │
│esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)│extruït │   <= 300 mm3          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20%
- Gres premsat:  <= 1,5%
- Gres extruït:  <= 3%
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8):
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 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 DF.
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):
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_EN ISO 10545-2.
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_EN ISO 10545-2.
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT:
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_EN ISO 10545-2.

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
- Denominació i designació segons normativa vigent
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
     - UGL sense esmaltar
     - GL esmaltades
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1)
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):
*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII).
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII).
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) Grupo B I.
*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo BI.
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1.
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1.
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1).

B4LH SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses.
S'han considerat els elements següents:
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge.
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del sistema de sostre utilitzat.
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a l'obra.
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament necessari els esforços originats durant la seva col·locació i 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 i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el 
formigonament, superfícies deteriorades, 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.
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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 la vigent “Instrucción para la Recepción de Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, 
d'una classe no inferior a la 32,5.
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments 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.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del formigó.
Els granulats han de complir amb les característiques definides a l’article 28 de l’EHE. No es poden utilitzar en cap cas granulats que continguin sulfurs oxidables.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents exteriors als quals 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.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura 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.
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE.
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de l’EFHE.
Nombre de barres armadura bàsica inferior:  >= 2
Diàmetre dels buits:  <= 2 mm
Fissuració:  Sense fissures visibles
Resistència a la compressió del formigó (fck):
- En el moment del destesament:  >= 25 N/mm2
- Al cap de 28 dies:  >= 35 N/mm2
Càrrega unitària màxima de l'armadura activa (fmàx):  >= 1570 N/mm2
Límit elàstic de l'armadura activa (Fy):  85% <= Fy <= 95% fmàx
Resistència de càlcul de l'armadura transversal:  <= 420 N/mm2
Quantia geomètrica de les armadures: >= 1,5/1000 secció total bigueta, >= 5/1000 àrea cobaricentrica zona inferior bigueta
Toleràncies:
- Contrafletxa:
     - Peces en general: ± L/750, <= 16 mm
     - Peces col·locades consecutivament: ± L/1000, <= 12 mm
- Fletxa lateral:
     - L <= 6 m: ± 6 mm
     - 6 m < L <= 12 m: ± 10 mm
     - L > 12 m: ± 12 mm
- Llargària (L):  ± 0,001L
- Planor:
     - No han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 6 mm/3 m
     - Han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 12 mm/3 m
- Dimensions transversals (D):
     - D <= 150 mm:  ± 3 mm
     - 150 mm < D <= 500 mm:  ± 5 mm
     - 500 mm < D <= 1000 mm:  ± 6 mm
     - D> 1000 mm:  ± 10 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.
Cada peça ha de portar marcades 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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
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 coincideixen 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
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)

B4LZ MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats.
S'han considerat els materials següents:
- Revoltons de ceràmica
- Revoltons de morter de ciment
- Revoltons de poliestirè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats.
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del sistema de sostre utilitzat.
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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.
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
Toleràncies:
- 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
Toleràncies:
- Alçària:  ± 1,5%
- Amplària:  ± 1,0%
- Llargària:  ± 1,5%
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
Toleràncies:
- Alçària:  ± 3 mm
- Amplària:  ± 3 mm
- Llargària:  ± 3 mm
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
Peça rígida d'escuma de poliestirè 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
Absorció d'aigua:  <= 0,4%
Toleràncies:
- Alçària:  ± 1,5%
- Amplària:  ± 1,0%
Les peces que quedin exposades a l’exterior durant la vida útil de l’edifici han de tenir, com a mínim, una classificació de reacció al foc B-s3,d0 segons UNE-EN 
13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Dimensions i d'altres característiques
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1)
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 mínim:
- 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 trencament a flexió, i si la peça es ceràmica, de l’expansió per humitat segons 
l’apartat 11.1 de l’EFHE
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
En cada subministrament d’elements d’entrebigat de poliestirè que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim:
- 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 trencament a flexió
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s’ha determinat segons la UNE-EN 13501-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
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 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y características.

B553 CLARABOIES RECTANGULARS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al tancament de forats en cobertes amb o sense sòcol prefabricat.
S'han considerat els tipus següents:
- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat
- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat
- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Ha de ser estanca.
No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia.
Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de portar incorporades bandes o volanderes elàstiques de gruix >= 5 mm.
Alçària de la claraboia:  >= 10 cm
Alçària del sòcol:  >= 15 cm
Transmissió de la llum:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│            │        Component de la claraboia       │
│            │────────────────────────────────────────│
│            │Una o dues làmines │Una làmina cel·lular│
│            │  de metacrilat    │   de metacrilat    │
│────────────│───────────────────│────────────────────│
│Color òpal  │     >= 50%        │      >= 30%        │
│Color gel   │     >= 80%        │      >= 50%        │
│Transparent │     >= 90%        │      >= 85%        │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Índex de refracció ND 20 (DIN 53491):  <= 1,492
Pes específic:  11,8 – 11,9 kN/m3
Resistència a l'impacte (DIN 53453):  >= 2 cm N/mm2
Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2
Calor específica:  >= 1465 J/kg K
Temperatura d'estovament (DIN 57302):
- Claraboia circular:  >= 115°C
- Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80°C
Característiques mecàniques:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                            │     Component de la claraboia         │
│                            │───────────────────────────────────────│
│                            │Una o dues làmines│Una làmina cel·lular│
│                            │   de metacrilat  │   de metacrilat    │
│────────────────────────────│──────────────────│────────────────────│
│Resistència a la tracció    │                  │                    │
│(DIN 53455) (N/mm2)         │                  │                    │
│      A - 90°C              │        -         │       >= 110       │
│      A - 40°C              │     >= 95        │          -         │
│      A + 20°C              │     >= 80        │       >= 80        │
│      A + 70°C              │     >= 35        │       >= 40        │
│────────────────────────────│──────────────────│────────────────────│
│Resistència a la flexió     │                  │                    │
│(DIN 53452) (N/mm2)         │     >= 110       │       >= 135       │
│────────────────────────────│──────────────────│────────────────────│
│Resistència a la compressió │                  │                    │
│(DIN 53454) (N/mm2)         │     >= 100       │       >= 140       │
│────────────────────────────│──────────────────│────────────────────│
│Mòdul d'elasticitat         │                  │                    │
│(DIN 53371) (N/mm2)         │     >= 3000      │       >= 3300      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies:
- Sobre les dimensions nominals:  ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i d'altres característiques de subministrament
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes i anivellades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a 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%
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- Gruix:  ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub:  >= 0,6 mm
Gruix de la platina:  >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110
Toleràncies:
- Gramatge:  ± 4%
- Contingut d'humitat:  ± 1%
- Resistència a l'esqueixament:  - 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2
Característiques del junt:

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Material del junt │ Diàmetre │   Diàmetre    │   Gruix      │
│                  │de la peça│   del junt    │  del junt    │
│                  │   (mm)   │      (mm)     │    (mm)      │
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Vis:              │    5,4   │       24      │              │
│Plom i ferro      │    5,5   │       24      │   >= 10      │
│                  │    6,5   │       27      │              │
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Vis:              │     -    │    53 metall  │  >= 7 metall │
│Metall i goma     │     -    │    50 goma    │  >= 10 goma  │
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Clau: Plom        │     -    │ >= 20 exterior│    >= 2      │
│Clau: Pàstic      │     -    │ >= 15 exterior│    >= 5      │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom:  120 mm
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre:  ± 1%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B71 LÀMINES BITUMINOSES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S’han considerat els tipus de làmines següents:
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació.
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb 
autoprotecció metàl·lica.
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries armadures, recobertes amb màstics bituminosos modificats a base 
d'oxiasfalt modificat, material antiadherent de plàstic, de superfície no protegida o amb autoprotecció metàl·lica.
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d’un màstic de betum modificat amb polímers, acabat antiadherent de plàstic i que 
eventualment, pot portar un reforç de feltre de fibra de vidre a la cara interna. Fabricada per extrussió i calandratge.
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics 
bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos 
modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, 
com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FO: Feltre cel·lulòsic
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- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de poliester
- PE: Film de poliolefina
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de poliester
- TJ: Teixit de jute
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- TPP: Teixit de polipropilè
- AL: Alumini
- NA: Sense armadura
S’han considerat els tipus d’armadures bituminoses següents:
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats -excepte les 
perforacions característiques de la làmina perforada LO-40/P-, etc.).
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment 
bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment 
bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment 
bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.
En l’armadura bituminosa (AB), i les làmines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 
35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.
Incompatibilitats:
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats.
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) :
- Làmines AB, LBM, LBME, LO, LOM  >= 100 cm
- Làmines LAM:  >= 99 cm
Llargària nominal (UNE EN 1848-1):
- Làmines LBM, LO, LOM, LAM:  >= 5 m
- Làmines LBME, AB:  >= 10 m
LÀMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
ARMADURA BITUMINOSA AB:
La làmina ha de ser per si mateixa, mecànicament resistent.
Massa i resistència a tracció:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus armadura               │ FO-300 │ FO-400 │   FV   │   TV   │
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│
│Massa nominal (kg/10 m2)     │  6,3   │  8,4   │  8,0   │  0,75  │
│UNE EN 1849-1                │        │        │        │        │
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│
│Massa mínima (kg/10 m2)      │  5,7   │  7,6   │  7,6   │  0,68  │
│UNE EN 1849-1                │        │        │        │        │
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│
│Massa mínima armadura exenta │        │        │        │        │
│d'humitat i sene saturar     │  250   │  330   │   450  │  450   │
│(g/m2) UNE 104-281/6-8       │        │        │        │        │
│─────────────────────────────│────────│────────│────────│────────│
│Resistència     │direcció    │ >= 200 │ >= 280 │ >= 150 │ >= 500 │
│ a tracció      │longitudinal│        │        │        │        │
│   a 23 °C      │────────────│────────│────────│────────│────────│
│   (N/5 cm)     │direcció    │ >= 120 │ >= 150 │ >=  80 │ >= 500 │
│UNE-EN 12311-1  │transversal │        │        │        │        │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar
Massa màxima de la matèria mineral superficial (UNE 104-206) 
- FV:  >= 6,0 kg/10 m2
Massa mínima del material de saturació amb relació a l'armadura (UNE 104-281/6-8):
- FO:  >= 110%
Massa mínima de la matèria bituminosa (UNE 104-281/6-8):
- FV:  >= 4,0 kg/10 m2
- TV:  >= 0,2 kg/10 m2
Pèrdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14):
- Làmines FO:  <= 4%
Toleràncies:
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1%
- Llargària nominal (UNE EN 1848-1) :  - 1%
LÀMINA BITUMINOSA D’OXIASFALT LO:
Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1):

┌────────────────────────────────────────────┐
│Tipus   │acabat  │Massa nominal│Massa mínima│
│làmina  │antiadh.│  (kg/m2)    │  (kg/m2)   │
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-20   │ sorra  │      2,4    │    2,2     │
│        │ plàstic│      2,0    │    1,8     │
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-30   │ sorra  │      3,4    │    3,1     │
│        │ plàstic│      3,0    │    2,7     │
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-40   │ sorra  │      4,4    │    4,0     │
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-50   │ plàstic│      5,0    │    4,5     │
│────────│────────│─────────────│────────────│
│LO-40/G │ sorra  │      4,0    │    3,6     │
│        │ plàstic│      4,0    │    3,6     │

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 38



└────────────────────────────────────────────┘
Massa mínima de les capes de recobriment bituminos. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus          │Tipus armadura                                   │
│làmina         │─────────────────────────────────────────────────│
│               │  FO  │  FV  │  FP  │  TJ  │  MV  │  PE  │  PR   │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-20   sorra  │ 0,91 │ 1,54 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │
│        plàstic│ 1,07 │ 1,70 │  -   │  -   │  -   │  -   │  -    │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-30   sorra  │ 1,81 │ 2,43 │ 2,36 │ 1,84 │ 2,45 │ 2,39 │ 2,45  │
│        plàstic│ 1,97 │ 2,59 │ 2,52 │ 2,00 │ 2,61 │ 2,55 │ 2,61  │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-40   sorra  │ 2,48 │ 3,33 │ 3,26 │ 2,74 │ 3,34 │ 3,39 │ 3,35  │
│        plàstic│ 2,64 │ 3,49 │ 3,42 │ 2,90 │ 3,50 │ 3,45 │ 3,51  │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-50   plàstic│   -  │   -  │ 4,32 │ 3,80 │ 4,40 │ 4,34 │  -    │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-40/G sorra  │      │ 1,73 │ 1,66 │  -   │  -   │  -   │  -    │
│        plàstic│      │ 2,01 │ 1,93 │  -   │  -   │  -   │  -    │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-30/M plàstic│   -  │  -   │  -   │  -   │  -   │ 2,34 │ 2,39  │
│───────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│───────│
│LO-40/M plàstic│   -  │  -   │  -   │ 2,69 │  -   │ 3,25 │ 3,30  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):
- Làmina no protegida:
     - Sorra:  <= 0,60 kg/m2
     - Plàstic:  <= 0,04 kg/m2
- Làmina amb autoprotecció (només cara interna):
     - Sorra:  <= 0,30 kg/m2
     - Plàstic:  <= 0,02 kg/m2
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3):
     - Làmina LO-20, LO-30 i autoprotecció mineral (80°C) :  < 2 mm
     - Làmina LO-40, LO-50 i autoprotecció metàl·lica (70°C) :  < 2 mm
- Formació d'ampolles:  Nul·la
En les làmines amb armadura tipus FO o FV, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions.
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):
- Làmines perforades amb autoprotecció mineral o no protegides amb material antiadherent de sorra: <= 5%
- En la resta de làmines:  <= 1%
Recobriment asfàltic (UNE 104-232/1) :  Tipus II-B
LÀMINA PERFORADA LO-40/P:
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina.
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm
Superfície perforada:  <= 10%,   >= 2,4%
LÀMINA D’OXIASFALT MODIFICAT LOM:
Composició de les làmines (kg/m2):

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Tipus làmina   │ LOM-40│ FP-130│ PE-95│ PR-50│ TV-50 │ FV-100│
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│
│   Massa nominal │       │       │      │      │       │       │
│ UNE_EN 1849-1   │       │  4,00 │  4,00│  4,00│  4,00 │  4,00 │
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│
│   Massa mínima  │       │       │      │      │       │       │
│ UNE-EN 1849-1   │       │  3,80 │  3,80│  3,80│  3,80 │  3,80 │
│─────────────────│───────│───────│──────│──────│───────│───────│
│  Massa mínima   │       │       │      │      │       │       │
│capes recobriment│ LOM   │  3,62 │  3,65│  3,69│   -   │  3,65 │
│ bituminós       │───────│───────│──────│──────│───────│───────│
│UNE 104-281/6-8  │ LOM/M │  3,40 │  3,44│  3,49│  3,49 │   -   │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Massa màxima del material antiadherent (plàstic) (UNE 104-281/6-8)
- Làmina no protegida :  <= 0,04 kg/m2
- Làmina amb autoprotecció metàl·lica (només cara interna):  <= 0,02 kg/m2
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar
Resistència a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm
- Formació d'ampolles:  Nul·la
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions.
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Amb armadura de polietilè :  <= 2,5%
- Amb la resta d'armadures :  <= 1%
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11):  <= 1%
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Tipus (UNE 104-232/2):  Tipus I-A
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C
- Penetració, 25ºC, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm,  <= 70 mm
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 5
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 30%
LÀMINES BITUMINOSES LBM, LO I LOM:
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus│  Massa │ Massa armadura│Allargament al │   Resistència tracció     │
│     │ nominal│    exempta    │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │
│     │armadura│   d'humitat   │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │
│     │(g/m2)  │i sense saturar│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │
│     │        │UNE 104-281/6-8│───────────────│───────────────────────────│
│     │        │     (g/m2)    │longit │transv │ longitudinal│transversal  │
│     │        │               │───────│───────│─────────────│─────────────│
│     │        │               │       │       │sense │autop │sense │autop │
│     │        │               │       │       │ prot.│mèt.  │ prot.│mèt.  │
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│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│─────────────│
│FO   │   300  │     250       │  -    │  -    │>= 300│   -  │>= 200│  -   │
│FO   │   400  │     330       │  -    │  -    │>= 400│   -  │>= 300│  -   │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│FV   │    50  │      45       │  -    │  -    │>= 200│   -  │>= 120│   -  │
│FV   │    60  │      54       │  -    │  -    │>= 250│   -  │>= 175│   -  │
│FV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 280│   -  │>= 240│   -  │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│FP   │   130  │     120       │>= 30% │>= 30% │>= 500│>= 500│>= 300│LO-LOM│
│     │        │               │       │       │      │      │      │>= 400│
│     │        │               │       │       │      │      │      │LBM   │
│     │        │               │       │       │      │      │      │>= 300│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│TJ   │   300  │     270       │  -    │  -    │>= 400│>= 600│>= 400│>= 600│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│TV   │    50  │      45       │  -    │  -    │   -  │>= 600│   -  │>= 600│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│MV   │   100  │      90       │  -    │  -    │>= 400│>= 300│>= 400│   -  │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│FM   │   130  │     120       │  >=3% │  >=3% │>= 350│   -  │>= 350│   -  │
│FM   │   180  │     170       │  -    │  -    │   -  │>= 500│   -  │>= 500│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│PE   │    95  │      85       │>=250% │>=250% │>= 100│>= 220│>= 100│>= 220│
│PE   │ 2 x 95 │      85       │>=250% │>=250% │>= 280│   -  │>= 250│   -  │
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│PR   │    50  │      45       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│
│PR   │    70  │      63       │>= 50% │>= 50% │>= 200│>= 220│>= 200│>= 220│
│─────│────────│───────────────│───────│───────│──────│──────│──────│──────│
│NA   │   -    │           -   │  -    │  -    │  -   │>= 200│  -   │>= 200│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Massa de la protecció metàl·lica (alumini) (UNE 104-281/6-8):  >= 0,20 kg/m2
Gruix de la làmina metàl·lica (UNE 104-207):  >= 80/1000 mm
Toleràncies:
- Amplària (UNE EN 1848-1):
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1%
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5%
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de la UNE 104206.
Aspecte (UNE-EN 1850-1):  Ha de complir
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina:

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus│  Massa  │Allargament al │   Resistència tracció     │
│     │ nominal │trencament a   │   de la làmina a 23°C     │
│     │ làmina  │   23°C        │     UNE-EN 12311-1        │
│     │(kg/10m2)│UNE-EN 12311-1 │           (N/5 cm)        │
│     │         │───────────────│───────────────────────────│
│     │         │longit │transv │ longitudinal│transversal  │
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│
│FV   │         │  -    │  -    │    >= 200   │   >= 120    │
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│
│FP   │ <= 20   │>= 30% │>= 30% │    >= 300   │   >= 200    │
│FP   │ >= 25   │>= 30% │>= 30% │    >= 500   │   >= 300    │
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│
│PE   │         │>=150% │>=150% │    >= 100   │   >= 100    │
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│
│TPP  │         │>= 20% │>= 20% │    >= 500   │   >= 500    │
│─────│─────────│───────│───────│─────────────│─────────────│
│AL   │         │  -    │  -    │    >= 180   │   >= 180    │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Massa de la protecció metàl.lica (alumini) (UNE 104281-6-8):  >= 0,120 kg/m2
Gruix de la làmina metàl.lica (UNE 104207):  >= 50/1000 mm
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):  >= 0.80 kg/m2
Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109):  No s'ha d'esquerdar
Resistencia a la calor i Adherencia:
Ha de complir l’assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a la separació entre capes (UNE-EN 12316-1) amb les especificacions 
definides en la UNE 104241.
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104281-1-3):  >= 90°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  >= 50 mm; <= 125 mm
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0%
Toleràncies:
- Amplària (UNE EN 1848-1):
     - Làmina amb armadura de feltre o teixit :  ± 1%
     - Làmina amb armadura de film :  ± 1,5%
- Massa de la làmina (UNE-EN 1849-1):
      - Massa nominal 1,5 kg/m2:  - 0,1 kg/m2
      - Massa nominal >1,5 kg/m2:   - 0,2 kg/m2
- Rectitut (UNE EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m
LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM:
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1):

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                │ Gruix  │ Massa  │ Massa │  Massa màxima del      │
│Tipus de làmina │ (mm)   │nominal │mínima │material antiadherent   │
│                │        │(kg/m2) │(kg/m2)│UNE 104-281-6-8 (kg/m2) │
│─────────────── │────────│────────│───────│────────────────────────│
│LBM-24          │>= 2,0  │  2,40  │ 2,20  │sorra 0,60              │
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│
│LBM-30          │>= 2,4  │  3,00  │ 2,80  │plàstic 0,04            │
│LBM-30/M        │>= 2,5  │        │       │plàstic 0,02            │
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│
│LBM-40          │>= 3,2  │  4,00  │ 3,80  │plàstic 0,04            │
│LBM-40/G        │        │        │       │sorra 0,30 plàstic 0,02 │
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│
│LBM-48          │>= 4,0  │  4,80  │ 4,50  │plàstic 0,04            │
│LBM-48/M        │        │        │       │plàstic 0,02            │
│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│
│LBM-50/G        │>= 4,0  │  5,00  │ 4,80  │plàstic 0,02            │
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│────────────────│────────│────────│───────│────────────────────────│
│LBM-30/M        │>= 3,4  │  3,00  │ 2,80  │plàstic 0,04            │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus   │mat.   │ FP  │ FV  │ FV  │ MV  │ FM  │ FM  │ TV  │ PE  │ PR  │ NA  │
│làmina  │antiadh│ 130 │ 50  │ 100 │ 100 │ 130 │ 180 │ 50  │ 95  │ 70  │     │
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│LBM-24  │sorra  │ 1,46│ 1,54│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │
│LBM-30  │plàstic│ 2,39│ 2,70│  -  │ 2,65│ 2,39│  -  │  -  │ 2,65│ 2,70│  -  │
│LBM-40  │plàstic│ 3,39│  -  │ 3,65│ 3,65│  -  │  -  │  -  │ 3,65│ 3,70│  -  │
│LBM-48  │plàstic│ 4,10│  -  │ 4,35│ 4,35│  -  │  -  │  -  │ 4,35│ 4,40│  -  │
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│LBM-40/G│sorra  │ 1,63│ 1,89│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │
│        │plàstic│ 1,91│ 2,17│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │
│────────│───────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│
│LBM-50/G│plàstic│ 2,91│  -  │  -  │  -  │  -  │ 2,86│  -  │  -  │  -  │  -  │
│LBM-30/M│plàstic│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 2,49│ 2,44│ 2,49│ 2,55│
│LBM-48/M│plàstic│  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │  -  │ 4,30│ 4,25│ 4,30│  -  │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):
- Pissarra granulada:  >= 0,80 kg/m2
- Granulats colorejats:  >= 1,00 kg/m2
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 15°C
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 10°C
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment 
     - Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) :  <= 2 mm
     - En la resta de làmines (100°C) :  <= 2 mm
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions.
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Làmines no protegides:
     - Amb armadura de feltre i film de poliester :  <= 1%
     - Amb armadura de polietilè :  <= 2,5%
     - Amb la resta d'armadures :  <= 0,5%
- Làmines autoprotegides :  <= 0,6%
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4)
     - LBM (SBS):  >= 25 mm,  <= 65 mm
     - LBM (APP):  >= 20 mm,  <= 80 mm
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) :  <= 1,0%
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1):  <= 10%
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) :  <= 30%
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) :  No s'ha d'esquerdar
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS):  - 20°C
     - Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP):  - 15°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l’assaig han de ser les especificades a la norma UNE 104-242-1 per les làmines LBM 
(SBS) i a la norma UNE 104-242-2 per les làmines LBM (APP).
Toleràncies:
- Gruix (UNE EN 1849-1):
     - Valor mig:  - 0,2 mm
     - Valor individual
          - Làmines no protegides :  ± 10%
          - Làmines amb autoprotecció (mineral o metàl·lica) :  ± 15%
LÀMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME:
Composició de les làmines (kg/m2):

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Tipus làmina     │      │LBME-20│LBME-15│LBME-20│
│                   │      │  NA   │   FV  │   FV  │
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│
│   Gruix           │  mm  │       │       │       │
│  UNE EN 1849-1    │      │  2,00 │  1,50 │  2,00 │
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│
│   Massa nominal   │ kg/m2│       │       │       │
│  UNE EN 1849-1    │      │  2,00 │  1,50 │  2,00 │
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│
│   Massa mínima    │ kg/m2│       │       │       │
│  UNE EN 1849-1    │      │  1,80 │  1,30 │  1,80 │
│───────────────────│──────│───────│───────│───────│
│Massa mínima arma- │      │       │       │       │
│dura desaturada i  │      │   -   │ 0,045%│ 0,045%│
│exenta d'humitat   │      │       │       │       │
│  UNE 104-281/6-8  │      │       │       │       │
└──────────────────────────────────────────────────┘

Massa màxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):
- Amb armadura:  <= 0,02 kg/m2
- Sense armadura:  <= 0,04 kg/m2
Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar
Resistència a la tracció a 23°C (UNE_EN 12311-1):
- En direcció longitudinal:  >= 400 N/5 cm
- En direcció transversal:  >= 400 N/5 cm
Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1):
- En direcció longitudinal:  >= 400%
- En direcció transversal:  >= 400%
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5%
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions.
Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Amb armadura :  <= 2%
- Sense armadura :  <= 1%
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2%
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Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3):  >= 110°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4):  >= 25 mm
- Pèrdua per calentament 5 h a 163ºC (UNE 104-281/1-11):  <= 1,0
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7):  <= 5%
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l'assaig han de ser les especificades en la norma UNE 104-243.
Toleràncies:
- Amplària nominal (UNE EN 1848-1):  ± 1%
- Gruix nominal (UNE EN 1849-1):  ± 0,2 mm
LÀMINA QUITRÀ MODIFICAT LAM:
Gruix i massa (UNE EN 1849-1):

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus  │ Gruix │Tolerància│ Massa mitjana │ Massa mínima  │
│làmina │ (mm)  │   (mm)   │    (kg/m2)    │  (kg/m2)      │
│───────│───────│──────────│───────────────│───────────────│
│LAM-2  │  2,2  │  ± 0,2   │      3,0      │   2,8         │
│LAM-3  │  3,3  │  ± 0,3   │      4,5      │   4,2         │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4):  No s'ha d'esquerdar
Resistència a la tracció a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510):
- En direcció longitudinal:  >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2)
- En direcció transversal:  >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2)
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):
- En direcció longitudinal:  >= 60%
- En direcció transversal:  >= 150%
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281):  < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment :  < 1 mm
- Formació d'ampolles:  Nul·la
Estabilitat dimensional, 2 h a 80ºC (UNE 104-281/6-7):
- Longitudinal:  <= 4%
- Transversal:  <= 2%
Absorció d'aigua en massa (UNE 104-281/6-11) :  <= 2%
Duresa Shore A, (UNE 53-130):  60°
Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 140°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material desprès de l’assaig han de ser les especificades en la norma UNE 104-244.
Toleràncies:
- Duresa Shore A (UNE 53-130):  ± 10°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint 
dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar:
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor
- Designació del producte segons normativa
- Nom comercial de la làmina
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas
- Data de fabricació
- Condicions d'emmagatzematge
- En làmines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la làmina per m2
- En làmines LAM: Massa mitjana de la làmina per m2
- En armadures bituminoses: Massa nominal de la làmina per 10 m2
- En làmines LBME: Gruix nominal de la làmina en mm
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a 
temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim emmagatzematge:
- Làmines autoadhesives:  6 mesos
- Resta de làmines:  12 mesos

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104238:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas bituminosas de oxiasfalto.
UNE 104239:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas de oxiasfalto modificado.
UNE 104243:1990 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas extruidas de betún modificado con polimeros.
UNE 104244:1988 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de alquitrán modificado con polímeros.
UNE 104237:1989 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Características de las armaduras bituminosas.
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún modificado con plastómeros.
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún modificado con elastómeros.
*UNE 104241:2002 EX Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Làminas autoadhesivas de betún modificado

B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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:  >= 300 N/cm
Característiques mecàniques:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix   │Resistència a │Resistència a│ Allargament fins│
│         │   l'impacte  │ la tracció  │ al trencament   │
│(micres) │      (g)     │   (N/mm2)   │      (%)        │
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│─────────│──────────────│─────────────│─────────────────│
│  50     │     >= 80    │      -      │       -         │
│ 100-150 │     >= 300   │    >= 15    │     >= 350      │
│ 250     │     >= 600   │    >= 15    │     >= 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:  >= 2,5 kN/m2
Allargament al trencament en ambdues direccions:  >= 700%
Resistència mecànica a la perforació:  >= 4,5 kN/cm
Envelliment artificial accelerat:
- Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15%
- Pèrdua de resistència:  < 15%
Resistència a l'esquinçament:  >= 9 kN
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
- 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

VEL DE POLIETILÈ:
*UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. Características y métodos de ensayo.
LÀMINA D'ALTA DENSITAT:
UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de 
ensayo.

B7B GEOTÈXTILS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropilè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
- F: Filtració
- S: Separació
- R: Reforç
- D: Drenatge
- P: Protecció
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s’hagin sotmès a l’assaig de resistència a la intempèrie s’han de cobrir abans de 24 h des de la seva col.locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l’ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l’erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construcció d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, 
en el seu cas:
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965)
- Característiques essencials:
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     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l’ús)
- Característiques complementàries:
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1)
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
     - Resistència a la tracció d’unions i costures (EN ISO 10321)
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225)
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
- Característiques essencials:
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries:
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
- Característiques essencials:
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
- Característiques complementàries:
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
- Característiques essencials:
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
- Característiques essencials:
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
- Característiques essencials:
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Característiques complementàries:
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
- Característiques essencials:
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
- Característiques essencials:
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
     - Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
     - Dimensió d’obertura característica (EN ISO 12956)
     - Permeabilitat a l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
- Característiques essencials:
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
- Característiques essencials:
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319)
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918)
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció
Per als elements amb funció de separació:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Identificació del producte
- Massa nominal en kg
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE 
s'ha d'acompanyar de la següent informació:
     - Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
     - Marca del fabricant i lloc d’origen
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
     - Referència a les normes aplicables
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y 
las capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de 
taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.

B7C1 MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements 
constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar
- Morter d’escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal.
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. 
Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35.
Conductivitat tèrmica:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Subministrament       │  Densitat aparent       │Conductivitat tèrmica  │
│                      │      (kg/m3)            │            (W/m K)    │
│──────────────────────│─────────────────────────│───────────────────────│
│en sacs               │escaiola      800        │ escaiola  <= 0,35     │
│                      │perlita       110-130    │ perlita   <= 0,052    │
│                      │mescla en sec 450-500    │                       │
│──────────────────────│─────────────────────────│───────────────────────│
│pastat per a projectar│650-750 (aplicat i sec)  │    <= 0,081           │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002:  A1 o A2-s1,d0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es 
subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques del material:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Característiques de la perlita   │ Característiques del morter        │
│──────────────────────────────────│────────────────────────────────────│
│Densitat      │ <= 120 kg/m3      │Densitat       │ 0,5 - 0,6 g/cm3    │
│              │                   │(endurit i sec)│                    │
│──────────────│───────────────────│───────────────│────────────────────│
│Conductivitat │   <=0,052 W/m K   │Conductivitat  │  <= 0,070 W/m K    │
│tèrmica       │                   │tèrmica        │                    │
│──────────────│───────────────────│───────────────│────────────────────│
│Granulometria │     <= 3 mm       │Resistència a  │ >=0,8 N/mm2        │
│              │                   │la compressió  │                    │
│──────────────│───────────────────│───────────────│────────────────────│
│              │                   │Reacció al foc │  A1 o A2-s1,d0     │
│              │                   │(UNE-EN13501-1)│                    │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra 
pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques de la vermiculita:
- Granulometria:  2 - 6 mm
- Densitat:  80/100 kg/m3
Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la Recepción de Cementos RC-03."
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 
de densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment.
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
higrotèrmiques següents:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
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 RY-85.
MORTERS DE CIMENT:
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
ESCUMA O ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7C2 PLANXES DE POLIESTIRÈ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, 
etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, 
d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.025 m2K/W
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK
Sobre la mateixa planxa, sobre l’etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm
     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164.
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 0,04 N/mm2:  <= 3 mm
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió 
del vapor d’aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc:
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- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s’ha aplicat una millora en la classificació de reacció al foc, 
classificats en classes A1, A2, B i C:
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s’ha aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, 
classificats en classes A1, A2, B i C i productes classificats en classes D i E:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l’assaig de reacció al foc, classificats en classes de A1 a E i 
productes classificats en classe F:
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruído (XPS). Especificación.

B7J5 SEGELLANTS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de 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 │Resistència a│
│                │ a 20°C   │d'aplicació │màx. 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 │
│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│   10%     │ -15 - +80°C │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Característiques mecàniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus massilla   │Resistència a│Mòdul d'elasticitat al │ Duresa  │
│                 │  la tracció │100% d'allargament     │Shore A  │
│                 │   (N/mm2)   │  (N/mm2)              │         │
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│
│Silicona neutra  │   >= 0,7    │          0,2          │12° - 20°│
│Silicona àcida   │   >= 1,6    │          0,5          │25° - 30°│
│ó bàsica         │             │                       │         │
│Polisulfur       │   >= 2,5    │          -            │   60°   │
│bicomponent      │             │                       │         │
│Poliuretà        │   >= 1,5    │          0,3          │30° - 35°│
│monocomponent    │             │   0,3 - 0,37 N/mm2    │         │
│                 │             │(polimerització ràpida)│         │
│Poliuretà        │      -      │         1,5           │    -    │
│bicomponent      │             │                       │         │
│Acrílica         │      -      │          0,1          │    -    │
│De butils        │      -      │          -            │15° - 20°│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base:  Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra:  >= 500%
- Àcida o bàsica:  >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:  Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent:  Poliuretà
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- 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:
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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX:
Amplària:  >= 5 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 48



Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7Z2 EMULSIONS BITUMINOSES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol.lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cal que 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 fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil.lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil.lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.

B82Z_01 CANTONERA PER A ARESTES ENGUIXATS, ARREBOSSATS O ENRAJOLATS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Cantoneres per a arestes d’enguixats, arrebossats o enrajolats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat
- Cantonera d'alumini
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció.
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials.
Llargària:  >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm
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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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B89 MATERIALS PER A PINTURES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la 
intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 
modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un 
catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química 
dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la 
intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  2 h
     - Totalment sec:  4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 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 córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30
     - Totalment sec:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 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’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3
- Rendiment:  > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 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
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- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 4 h
     - Totalment sec:  < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- 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)
- 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:
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, 
a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura:  80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 2 h
- Pes específic:  < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 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

Plec de condicions tècniques

VESTIDORS PISTA POLIESPORTIVA Pàgina 52



- 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

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i 
inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en 
dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de 
l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 5 h
     - Totalment sec:  < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment sec:  < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
- 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):  Fins a 250°C
- Resistència química:
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     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació
     - Al xilol:  Cap modificació
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
     - A l'aigua:  15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 30 min
     - Totalment sec:  < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 1 h
     - Totalment seca:  < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h
- Adherència (UNE 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:  > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 45 min
- Totalment seca:  < 4 h
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte:  < 15 min
- Totalment seca:  < 2 h
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  < 30 min
     - Totalment seca:  < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 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’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
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     - 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.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge:  <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h
Pes específic:  13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032):  <= 2
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 
l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
     - Al tacte:  30 min   - 4 h
     - Totalment seca:  < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment:  > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  15 - 18 cm
Alçària:  5 - 7 cm
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions 
previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre:  11 - 13 cm
Alçària:  3 - 5 cm
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
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Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAF MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, 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, així com la ferramenta d’apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 
1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s 'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm
Tipus d’alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una sobrepressió de 100 Pa. L’element classificat segons UNE-EN 12207, ha de 
complir algun dels dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) 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 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.
PORTES:
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes 
següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s’observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m 
en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
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
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

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.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
*UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
*UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi.
*UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de 
inspección y suministro.
*UNE-EN 12020-2:2001 Aluminnio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias 
dimensionales y de forma.
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*UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las características de los recubrimientos decorativos y 
protectores obtenidos por oxidación  anódica del aluminio.
*UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
*UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
*UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
*UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
*UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

BAMW ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta de vidre trempat
- Tancaporta de porta de vidre trempat
TANCAPORTES:
Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta.
Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de tancament. Obert fins a 95° ha de quedar retingut mecànicament.
La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable.
Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa.
Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig.
PANYS I PESTELLS:
El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau.
El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part baixa de la porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els 
poms i les manetes.
La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat.
El seu funcionament ha de ser suau.
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d’ús ( primer dígit):
     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
     - Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
     - Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta.
     - Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta
     - Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
     - Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
     - Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
     - Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
     - Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
     - Grau W:  100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
     - Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit):
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació.
     - Grau B:  Porta encastada i batent
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d’aplicació
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’interior.
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
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     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
     - Grau 0:  No aplicable
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
     - Grau 0: Pany sense nueca
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit):
     - Grau 0: Sense requisit
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea 
(UNE-EN 12209)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col.locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen 
seguint una codificació de sis dígits:
- Categoria d’ús (primer dígit)
     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus.
     - Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
     - Grau 8: 500.000 cicles d’assaig 
- Força del tancaportes (tercer dígit)
      - Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 
UNE-EN 1154.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)
     - Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum.
     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Seguretat (cinquè dígit):
     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència
     - Grau 1:  Dèbil resistència
     - Grau 2:  Resistència mitja
     - Grau 3:  Resistència elevada
     - Grau 4: .Resistència molt elevada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.

BAW8 AUTOMATISMES PER A PORTES DE VEHICLES
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Automatisme d'apertura de portes i tancaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Moto-reductor per a porta o persiana enrotllable
- Oleodinàmic per a porta basculant
MOTO-REDUCTOR PER A PORTA ENROTLLABLE:
Motor per a instal·lar en el centre de l'eix de la porta, capaç d'elevar persianes de reduïdes dimensions.
Ha de ser reversible.
Ha de permetre la maniobra manual en cas de falta de corrent.
Ha de portar:
- Reductors epicicloidals
- Microrruptors de final de carrera
- Motoprotectors tèrmics
Característiques tècniques:
- Pes a elevar:  90 kg
- Gir corona:  18 rpm
- Tensió d'alimentació:  220 V, corrent monofàsic
Freqüència:  50 Hz
OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT:
Aparell que conté un motor i una bomba hidràulica per a apertura i tancament de portes basculants, per col·locar en el centre de la fulla.
Els moviments s'han de transmetre per mitjà d'un braç telescòpic.
Tancament assegurat per un dispositiu hidràulic desbloquejable des de l'interior o l'exterior.
Característiques del motor:
- Par nominal màxim:  285 N x m
- Grau protecció:  IP-55X
Característiques de la central hidràulica:
- Capacitat bomba:  0,8 l/m
- Pressió de treball:  20 bar
- Pressió màxima:  40 bar
- Temperatura:  -20°C - +80°C
Temps d'apertura:  25 s
Gir de l'eix:  <= 205°
Tensió d'alimentació:  230 V, corrent monofàsic
Freqüència:  50 Hz
Toleràncies:
- Tensió d'alimentació:  ± 10%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
Inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les conexions amb el quadre de comandament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAWZ MATERIALS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Vidre 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 o de projectils.
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 laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT:
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).
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.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 
següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
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 DT.
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.

BD13 TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, 
mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret.
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals de l’edifici. 
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la 
intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l’àrea d’aplicació
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s’afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 
1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm
     - 200-250:  0 a 0,5mm
     - 350:  0 a 0,6mm
- Gruix parets:
     - àrea d’aplicació B
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
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          - 180:  3,6 a 4,2mm
          - 200:  3,9 a 4,5mm
          - 250:  4,9 a 5,6mm
          - 315:  6,2 a 7,1mm
     - àrea d’aplicació BD
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm
          - 140:  3,5 a 4,1 mm
          - 160:  4,0 a 4,6 mm
          - 180:  4,4 a 5,0 mm
          - 200:  4,9 a 5,6 mm
          - 250:  6,2 a 7,1 mm
          - 315:  7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U 
compacte, d’acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B
Toleràncies:
-  Diàmetre exterior:
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm.
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm
     - 200-250:  0 a 0,5mm
     - 350:  0 a 0,6mm
-  Gruix total de la paret:
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm
     - 180:  3,6 a 4,2mm
     - 200:  3,9 a 4,5mm
     - 250:  4,9 a 5,6mm
     - 315:  6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components, d’acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
-  Diàmetre exterior:
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm.
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm
     - 160:  0 a 0,5mm
     - 200:  0 a 0,6mm
     - 250:  0 a 0,8mm
     - 315:  0 a 1,0 mm
-  Gruix paret:
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

BD51 BUNERES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bunera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge
- Bunera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bunera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bunera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
PEÇA DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir
BUNERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
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La tapa ha d'anar fixada al cos de la bunera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
     - Diàmetre 110 – 125 mm:  ± 1 mm
     - Diàmetre 160 – 200 mm:  ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bunera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bunera.
Llargària:
- Bunera:  33 cm
- Bunera de paret:  34,5 cm
BUNERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%
Contingut de fòsfor:  <= 0,15%
Contingut de sofre:  <= 0,14%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BUNERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
*ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD5H CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d’aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o 
vehicles, amb la part proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior.
S’han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d’acer inoxidable
- Reixa d’acer galvanitzat
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S’han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d’emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l’alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix, amb un encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara 
superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d’enclavament, amb una característica de disseny específica o amb una massa suficient que n’asseguri 
l’estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15:  zones de vianants
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900:  zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de la UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta 
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten 
aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
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- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm
- Amplària interior (b):
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm
- Alçària interior (h):
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb el que 
disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal.lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l’aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marcado y evaluación de 
conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y 
evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y 
evaluación de la conformidad.

BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament a la rotura: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap 
impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’1m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a 
l’intempèrie i instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud 
del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1)
-  Nom i/o marca comercial
-  Material (PVC-U)
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
-  Pressió nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
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Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
   - 25-32-40-50:  0,2mm.
   - 63-75-90:  0,3mm.
   - 110-125:  0,4mm.
   - 140-160:  0,5 mm
   - 180-200:  0,6 mm
   - 225:  0,7 mm
   - 250:  0,8 mm
   - 280:  0,9 mm
   - 315: 1,0 mm
   - 355: 1,1 mm
   - 400: 1,2mm
   - 450:  1,4mm
   - 500:  1,5 mm
   - 560:  1,7 mm
   - 630:  1,9 mm
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap 
impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües 
residuals de d’edifici. 
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Els elements han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la 
instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
-  Nom i/o marca comercial
-  Dimensió nominal
-  Gruix mínim de la paret o SDR
-  Material (PVC-U)
-  Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
   - 110-125:  0,3mm.
   - 160:  0,4 mm
   - 200-250:  0,5 mm
   - 315:  0,6 mm
   - 355-400:  0,7 mm
   - 450: 0,8 mm
   - 500: 0,9 mm
   - 630: 1,1 mm
   - 710:  1,2mm
   - 800:  1,3 mm
   - 900:  1,5 mm
   - 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant. 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de 
capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDW ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
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- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest 
en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDY ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i 
baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest 
en cap de les seves aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

D071 MORTERS AMB ADDITIUS
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d’aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s 'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

D0B2 ACER EN BARRES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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

El doblegament de les armadures 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

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavació per a buidada de soterrani
- 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 per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- 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
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
Excavació per mètodes arqueològics:
- 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’interès apareguts
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
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- 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 compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i 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 DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils.
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
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.
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.
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 DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Angle del talús:  ± 2°
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 DF.
Cal confeccionar una memòria amb una descripció de les feines fetes amb les següents dades com a mínim:
- Registre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- 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
- El siglatge del material arqueològic moble.
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls significatius del jaciment
- Anàlisi de mostres de terres o d’altres elements per analitzar, si s’escau
Cal que el material arqueològic moble trobat estigui net i siglat.

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 DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACINS PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
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.
EXCAVACIÓ PER A BUIDADA DE SOTERRANI:
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C.

E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per 
dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d’obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor:  ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells:  ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària:  >= 4,5 m
- Pendent:
     - Trams rectes:  <= 12%
     - Corbes:  <= 8%
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir 
la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, 
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els 
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C.

E225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o esplanades que han d’augmentar la seva cota 
d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
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- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta 
legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment 
autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació 
d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat:  <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050):  <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  - 25 mm
- Planor:  ± 15 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s 'han d'acabar amb els mitjans adequats per a 
aconseguir la densitat de compactació especificada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està 
inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos 
DB-SE-C.

E2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
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 DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament 
i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
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 durabilitat del formigó i les 
armadures (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 DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
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 del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca:  <= 15 cm
- Consistència plàstica:  <= 25 cm
- Consistència tova:  <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 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 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% 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
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on 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 >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, 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 DF 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 DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària 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 
DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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.
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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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E31B ARMADURES PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
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 DT o autoritzi la DF.
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 DT i autoritzats per la DF.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
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 de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de 
soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la DT 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 DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
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
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, 
article 66.5.
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 36831.
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 vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major)

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegament de les armadures 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
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- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l’element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E31D ENCOFRAT PER A RASES I POUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i 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
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 estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució.
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 DF 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 DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals 
no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de 
fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
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 
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acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, 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 mil·lèsima 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
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

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 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 superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 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%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar 
també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E3CB ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Lloses de fonament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
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 DT o autoritzi la DF.
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 DT i autoritzats per la DF.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
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 de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de 
soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la DT 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 DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
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
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, 
article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
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 vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major)
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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegament de les armadures 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E3Z ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm
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

L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del 
formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja.
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 DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E44 ESTRUCTURES D'ACER
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
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S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-
EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
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:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les 
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions 
de la DT.
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura 
cisellada.
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d’edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació.
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de 
complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha 
d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser 
aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
     - Si s’utilitzen cargols no pretesats:  2 mm
     - Si s’utilitzen cargols pretesats:  1 mm
- Diàmetre dels forats:
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3
- Posició dels forats:
     - En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A
     - En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han 
d’anar protegits en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui 
conforme.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha 
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de ser substituïda.
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació 
d’aigua.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de 
vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma 
segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de 
materials estructurals o per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després completar el cargolament.
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no 
es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització 
intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans 
del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de la UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a 
l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s’han de soldar.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de 
cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat 
sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat.
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin.
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de 
protegir amb cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i 
els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar l’esquinçament laminar.
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus d’operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. 
S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d’estar correctament col.locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les 
unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s’incorporin a les 
soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb 
l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
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*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretensar, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que 
compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament 
i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S’han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
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 durabilitat del formigó i les 
armadures (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 DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
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 del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Gruix màxim de la tongada:
- Consistència seca:  <= 15 cm
- Consistència plàstica:  <= 25 cm
- Consistència tova:  <= 30 cm
Toleràncies d'execució:
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 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 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF.
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm
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.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes:  40 mm
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm
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- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré:  50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 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
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
     - Acabat reglejat mecànica ± 12 mm/3 m
     - Acabat mestrejat amb regla ± 8 mm/3 m
     - Acabat llis ± 5 mm/3 m
     - Acabat mol llis ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on 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 >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, 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 DF 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 DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària 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 
DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les 
malles i d'altres elements del sostre.
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
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. 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 DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat s 'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF.
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
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
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)

E4B ARMADURES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
- Lloses i bancades
- Sostres
- Membranes i voltes
- Armadures de reforç
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l’adhesiu al forat
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
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 DT o autoritzi la DF.
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 DT i autoritzats per la DF.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
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 de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de 
soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la DT 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 DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
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
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, 
article 66.5.
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 36831.
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 vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major)
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
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
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La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d’ancoratge 
determinada segons l’article 66.5 de la EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegament de les armadures 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.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d’ancoratge de la mateixa.
La perforació s’ha de buidar de pols  abans de col·locar l’adhesiu.
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40 º C.
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s’abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i 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
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 estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que 
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 
greixos en dissolució.
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 DF 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 DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals 
no s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de 
fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
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 │       -       │
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│             │        │        │ + 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 DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, 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 mil·lèsima 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
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

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT 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 superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total 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%
Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar 
també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E4F ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució d’estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Pilars
- Parets
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla
- Voltes
- Voltes d’escala
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
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Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l’element si ha de quedar vist
- Protecció de l’element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels 
component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició.
No hi ha d'haver fissures.
Els junts han d'estar plens de morter.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col.locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
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.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, 
disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter:  Gruix de la peça
- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 50 mm
- Axialitat:  ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm
- Gruix:
     - Fàbrica al llarg o través:  + 5%
     - Altres fàbriques:  ± 25 mm
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.
ARC:
Els recolzaments han de resistir sense deformacions les empentes verticals i horitzontals que transmet l’arc o la volta.
Si l'arc és de dos gruixos, entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter i les filades del doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de 
manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.
Si l'aparellament de l'arc és pla, els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.
Si l'aparellament de l'arc és a plec de llibre, els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós i a l'extradós.
Gruix dels junts:  8 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Planor de las cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de ser a trencajunt.
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior.
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a trencajunt.
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser continus.
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.
Gruix dels junts:  8 - 15 mm
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm
- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm
- Gruix dels junts: ± 2 mm
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
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Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l’armadura s’ha d’allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l’armadura central de la peça.
En la zona de recolzament ha d’haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l’armadura central.
Els ancoratges de les barres de l’armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l’especificat en l’article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament:  >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor:  ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i 
s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l’obra s’ha d’aixecar en èpoques diferents, la travada s’ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s’ha de fer deixant 
alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han d’utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i 
vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Cal protegir l’obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s’interromp l’execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d’evitar l’acció de l’aigua de pluja sobre els materials.
Durant l’adormiment s’ha de mantenir l’humitat de l’element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l’execució de l’obra o d’altres.
ARC I VOLTA:
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent alhora la capa intermèdia de morter.
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s 'ha de fer de manera lenta i uniforme.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat.
ARC O LLINDA AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
m de llargària, amidat per l'intradós, executat segons les especificacions de la DT.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

E4LH SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM A MÀXIM
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació de l'element resistent (bigueta o semibigueta) i dels revoltons per a la formació de sostres unidireccionals.
S'han considerat els elements següents:
- Biguetes de formigó precomprimit
- Semibiguetes (de formigó armat o pretesat amb o sense sola ceràmica)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre
- Preparació del perímetre de recolzament de les semibiguetes, neteja i anivellament
- Col·locació dels suports provisionals del sostre
- Replanteig i col·locació de les semibiguetes
- Col·locació dels revoltons
Per acabar el sostre s'han de col·locar les armadures complementaries als nervis, negatius i tallants, la malla de repartiment de la capa de compressió, i 
posteriorment s'han de formigonar, els nervis, els massissats i la capa de compressió, d'acord amb les corresponents partides d'obra.
CONDICIONS GENERALS:
La disposició dels nervis, la separació entre eixos i les zones sense revoltons per a massissar, han de ser els indicats a la DT amb les modificacions acceptades per 
la DF.
Les biguetes han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre.
El sostre, un cop formigonat, ha de ser monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla, i ha d'estar sòlidament unit als elements de suport on s'han d'ancorar les 
armadures superiors, les inferiors i les de repartiment.
Els enllaços de les biguetes o semibiguetes amb els suports poden ser:
- Per penetració de la bigueta al suport
- Per perllongació de l'armadura inferior de la bigueta dins del suport
- Per cavalcament armadura adossada a bigueta que penetri al suport
Enllaç per penetració:
- Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció dels mateixos.
- La llargària de penetració de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.
Enllaç per perllongació:
- La llargària de penetració de l'armadura inferior de la bigueta ha de ser la determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada al 
plànols de muntatge.
- Si la bigueta te armadura transversal, en estrep o gelosia, aquesta ha d'arribar com a mínim fins la cara del recolzament directe, o fins l'estrep de la biga plana, si el 
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recolzament es indirecte.
Enllaç per cavalcament:
- La llargària del cavalcament de l'armadura amb la bigueta ha de ser la llargària equivalent a la llargària d'ancoratge, i la llargària de penetració al suport ha de ser la 
determinada pel càlcul, segons l'apartat 21.2 de la EFHE, i que ha d'estar indicada als plànols de muntatge.
A la trobada del sostre amb tots els suports, s'han d'eliminar els revoltons, deixant un espai per a massissar de formigó.
La llargària mínima del massissat, per a qualsevol tipus de recolzament, ha de ser de 10 cm.
En els recolzaments indirectes per cavalcament, les longituds d’aquest s’han de definir per càlcul d’acord amb l’apartat 21.2 de l’EFHE
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Si el sostre te mes d'un tram i els nervis s'han calculat amb continuïtat, les biguetes s'han de disposar enfrontades.
Si els trams tenen els nervis en direccions enfrontades, s'ha de massissar l'espai entre les dues primeres biguetes paral·leles a la trobada entre trams, per absorbir 
l'esforç de compressió de la part inferior del sostre.
Als extrems de les biguetes s'haurà de col·locar una armadura superior, per absorbir el moment negatiu, d'almenys una barra per nervi, i de llargària i diàmetre indicats 
als plànols de muntatge del sostre, i que haurà de complir les especificacions de la seva partida d'obra.
Toleràncies d'execució:
- Separació entre eixos:  ± 5 mm
- Desviació eixos nervis enfrontats: < distància entre testes biguetes, < 5 cm en voladissos
BIGUETES O SEMIBIGUETES PRETENSADES:
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 8.2.2 de la EHE:
- En classe d'exposició I:  <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H:  <= 0,2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Per a començar el muntatge del sostre la DF. ha de signar o conformar els plànols d’execució del sostre. Si els plànols son realitzats pel Projectista o per la Direcció 
Facultativa, com a projectista, han de portar la signatura d’aquest. Si l’autor del projecte del sostre no es cap dels anteriors (consultor, prefabricador, etc.) els plànols 
han de portar la signatura de la persona física que els ha fet a mes del vist i plau de la DF.
La separació màxima entre sotaponts s’ha de determinar per càlcul d’acord amb l’apartat 16.1 de l’EFHE
Les biguetes i els revoltons s'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
La separació entre les biguetes s'ha de regular tot presentant revoltons als extrems.
Els revoltons s'han de col·locar a tocar i han de recolzar sobre l'ala inferior de la bigueta.
La superfície de contacte entre la bigueta i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència.
L'estintolament del sostre s'ha de fer d'acord amb les indicacions dels plànols de muntatge.
Els puntals s'han de recolzar sobre taulons si estan directament en contacte amb el terreny. Han d'estar prou travats per a suportar les empentes horitzontals del 
muntatge.
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
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, entre cares dels elements de recolzament, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, 
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
Aquest criteri inclou les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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)
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E511 ACABATS DE TERRATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment flotant:
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada 
per el tractament d’aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb grava o palet de riera:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d’acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d’acabat de la coberta.
Amplària del junt:  >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d’afectar a les peces, al morter i a la capa d’assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades:  <= 5 m
- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m
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ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.
Separació entre peces:  <= 0,2 cm
Junts perimetrals:  >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Nivells:  ± 10 mm/total
- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col.locat en sec):  < 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa:  ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix:  - 10 mm
- Nivell:  ± 10 mm
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de morter.
Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Nivells:  ± 10 mm/total
- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA, PALET DE RIERA O GRAVA MATERIAL RECICLAT:
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.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures 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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 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
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol.licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l’adequada per tal de rebre la resta de 
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components de la coberta. 
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l’adequat per conduir l’aigua cap els elements d’evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 10 mm
- Pendents:  ± 0,5%
- Planor:  ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim:  <= 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 necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària:  <= 4 m
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
     - Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm
     - Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han 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.
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

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures 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

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E5ZH BUNERES I REIXES DE DESGUÀS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bunera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bunera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bunera de fosa col·locada amb morter.
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
- Prolongació recta per a bunera de goma termoplàstica connectada al baixant.
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
- Fixada amb morter de ciment
- Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
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- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bunera connectada al baixant:
- Replanteig de l'element.
- Connexió per pressió en el baixant.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BUNERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bunera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bunera sobre el cos de la mateixa. El 
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bunera ha de quedar per sota del nivell d’escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bunera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bunera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bunera, i no ha de penetrar dins del tub 
d'aquesta.
La bunera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bunera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bunera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals:  >= 50 cm
Distància de la bunera al baixant:  <= 5 m
Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bunera de fosa i el paviment:  ± 5 mm
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
PROLONGACIÓ RECTA:
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bunera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la 
bunera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
BUNERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

E612 PARETS DE CERÀMICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels 
component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
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Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó 
calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai 
s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m 
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i 
vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

E614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
- Planor i horitzontalitat de les filades:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Acabat de     │Planor       │    Horitzontalitat      │
│la paret      │             │    de les filades       │
│──────────────│─────────────│─────────────────────────│
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│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'última 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 de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho 
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per 
filades alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè 
expandit elastificat. La travada de cada un dels fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb la paret de suport.
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja 
dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai 
s'ha d'haver reblert amb 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 refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i 
vertical.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

E619 PARETS DE MAONS DE MORTER DE CIMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les, en el seu cas i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
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Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels 
component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d’exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai 
s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar 
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i 
vertical.
S'ha d'humitejar la peça per a col·locar només a la zona dels junts. Si conté additiu hidrofugant no s'ha d'humitejar.
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment 
conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

E71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral 
o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-20-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides o semiadherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
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La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar 
separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la 
fixació perimetral de la membrana.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO o LBME adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base :  >= 5 cm
- Alçària :  >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm
Dotació per capa:

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│           │    Denominació    │ Dotació per capa  │
│           │     material      │     (kg/m2)       │
│───────────│───────────────────│───────────────────│
│ Component │LO-20-FV, LBM-24   │      >= 2,2       │
│ membrana  │LO-30, LO-30/M     │      >= 2,7       │
│           │LO-40, LO-40/M     │      >= 3,6       │
│           │LBM-30, LBM-30/M   │      >= 2,8       │
│           │LBM-40, LBM-40/G   │      >= 3,8       │
│           │LBM-48             │      >= 4,5       │
│           │LBM-50/G           │      >= 4,8       │
│           │LAM-3              │      >= 4,2       │
│           │AB-FO              │Valor mínim segons │
│           │                   │capa i/o membrana  │
│           │Full alumini       │      >= 0,124     │
│           │50 micres          │                   │
│           │Full alumini       │      >= 0,2       │
│           │80 micres          │                   │
│───────────│───────────────────│───────────────────│
│Material   │Oxiasfalt OA       │      >= 1,5       │
│adhesió    │Màstic modificat   │Valor mínim segons │
│           │MM-II B            │capa i/o membrana  │
│───────────│───────────────────│───────────────────│
│Imprimació │Emulsió bituminosa │     >= 0,3        │
│prèvia     │       ED          │                   │
└───────────────────────────────────────────────────┘

Desplaçament de les làmines superposades:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nombre components│ Desplaçament                      │
│─────────────────│───────────────────────────────────│
│       2         │ >= 1/2 de l'amplària de la làmina │
│       3         │ >= 1/3 de l'amplària de la làmina │
│       4         │ >= 1/4 de l'amplària de la làmina │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una 
mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm
Cavalcaments membranes d’una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:
     - Longitudinals:  >= 8 cm
     - Transversals:  >= 10 cm
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s 'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C 
per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:

┌─────────────────────────────────┐
│Tipus de membrana    │  Pendent  │
│─────────────────────│───────────│
│ PA-2, PA-3, PA-5    │  1-10%    │
│ PA-6, PA-7          │  1-15%    │
│ PA-8 PA-9           │  0-15%    │
│ PN-1 PN-3, PN-6     │  1-5%     │
│ PN-7 PN-8           │  0-5%     │
│ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 │  >= 1%    │
│ MA-2                │  >= 10%   │
│ MA-3                │  >= 5%    │
│ MA-4                │  5-15%    │
│ GF-1                │  >= 20%   │
│ GF-2                │  >= 15%   │
└─────────────────────────────────┘
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- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Rugositats:  <= 1 mm
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa
- Humitat:  <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és 
necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus de làmina │Mètode per a soldar els cavalcaments                 │
│────────────────│─────────────────────────────────────────────────────│
│LBME-20         │Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en │
│                │aplicar calor amb un bufador d'aire calent           │
│LOM o LBM       │Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en │
│                │aplicar calor                                        │
│LAM-3           │Amb adhesiu                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport 
format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les 
làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos modificados
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación 
de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.

E72 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral 
o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides:
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades semiadherides:
- GS-2: Una làmina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades semiadherides:
- MS-3: Una làmina LO-40/M o LBM-30/M, sobre làmina LO-40/P, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques:
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides o semiadherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació del suport
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada semiadherida ha de quedar parcialment adherida al suport per punts distribuïts uniformement.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
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Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base :  >= 5 cm
- Alçària :  >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm
Dotació per capa:

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│           │    Denominació    │ Dotació per capa  │
│           │     material      │     (kg/m2)       │
│───────────│───────────────────│───────────────────│
│ Component │LO-20-FV, LBM-24   │      >= 2,2       │
│ membrana  │LO-30, LO-30/M     │      >= 2,7       │
│           │LO-40, LO-40/M     │      >= 3,6       │
│           │LBM-30, LBM-30/M   │      >= 2,8       │
│           │LBM-40, LBM-40/G   │      >= 3,8       │
│           │LBM-48             │      >= 4,5       │
│           │LBM-50/G           │      >= 4,8       │
│           │LAM-3              │      >= 4,2       │
│           │AB-FO              │Valor mínim segons │
│           │                   │capa i/o membrana  │
│           │Full alumini       │      >= 0,124     │
│           │50 micres          │                   │
│           │Full alumini       │      >= 0,2       │
│           │80 micres          │                   │
│───────────│───────────────────│───────────────────│
│Material   │Oxiasfalt OA       │      >= 1,5       │
│adhesió    │Màstic modificat   │Valor mínim segons │
│           │MM-II B            │capa i/o membrana  │
│───────────│───────────────────│───────────────────│
│Imprimació │Emulsió bituminosa │     >= 0,3        │
│prèvia     │       ED          │                   │
└───────────────────────────────────────────────────┘

Desplaçament de les làmines superposades:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Nombre components│ Desplaçament                      │
│─────────────────│───────────────────────────────────│
│       2         │ >= 1/2 de l'amplària de la làmina │
│       3         │ >= 1/3 de l'amplària de la làmina │
│       4         │ >= 1/4 de l'amplària de la làmina │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
- Nivells:  ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una 
mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb els components de la 
impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec 
de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm
Cavalcaments membranes d’una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:
     - Longitudinals:  >= 8 cm
     - Transversals:  >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments:  ± 20 mm
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer.
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina.
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades.
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques.
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic.
Cavalcaments:
- De les plaques:  >= 50%
- De les làmines:  >= 10 cm
Separació de les tatxes:
- En les plaques:  <= 35 cm
- En les làmines:  <= 50 cm
- De la vora de la placa:  >= 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s 'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C 
per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:

┌─────────────────────────────────┐
│Tipus de membrana    │  Pendent  │
│─────────────────────│───────────│
│ PA-2, PA-3, PA-5    │  1-10%    │
│ PA-6, PA-7          │  1-15%    │
│ PA-8 PA-9           │  0-15%    │
│ PN-1 PN-3, PN-6     │  1-5%     │
│ PN-7 PN-8           │  0-5%     │
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│ GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 │  >= 1%    │
│ MA-2                │  >= 10%   │
│ MA-3                │  >= 5%    │
│ MA-4                │  5-15%    │
│ GF-1                │  >= 20%   │
│ GF-2                │  >= 15%   │
└─────────────────────────────────┘

- Planor:  ± 5 mm/2 m
- Rugositats:  <= 1 mm
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa
- Humitat:  <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és 
necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus de làmina │Mètode per a soldar els cavalcaments                 │
│────────────────│─────────────────────────────────────────────────────│
│LBME-20         │Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en │
│                │aplicar calor amb un bufador d'aire calent           │
│LOM o LBM       │Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en │
│                │aplicar calor                                        │
│LAM-3           │Amb adhesiu                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport 
format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
En les membranes semiadherides, la làmina perforada s'ha de col·locar directament sobre el suport, amb els cavalcaments sense soldar.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les 
làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la làmina perforada.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament.
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y bituminosos modificados
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación 
de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
*UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para edificios.

E7A BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials següents:
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes
- Làmina bituminosa
- Full d'alumini
- Làmina de polietilè
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt
- Làmina bituminosa, full d’alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barrera amb pel·lícula bituminosa:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació del producte amb les capes necessàries
Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element separador
- Col·locació de la làmina
Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'emprimació
- Col·locació de la làmina
Barrera amb full d’alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
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- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.
Ha de tenir la dotació prevista.
BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: >= 8 cm
- Fulls d’alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm
- Feltre: >= 5 cm
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per la làmina tipus LBM i els 35°C.
Característiques del suport:
- Rugositat:  <= 1 mm
- Humitat:  <= 5%
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.
BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:  >= 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 DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures 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

Formació d'aïllament amb plaques i feltres 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 de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
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- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
- 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:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- 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.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret.
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 entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm
PLAQUES MOLDEJADES 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:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
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.
El poliuretà i el poliestirè s’ha de protegir d’una exposició solar molt llarga.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
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, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E811 ARREBOSSATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i 
formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
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:
- Planor:
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
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     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, 
es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han 
d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s 'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
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%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 
100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E82D ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PREMSAT ESMALTAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S’han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
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.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions.
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2
Junts:

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  Situació   │   Distància entre  │   Amplària dels  │
│del parament │ junts de dilatació │junts de dilatació│
│             │        (m)         │       (mm)       │
│─────────────│────────────────────│──────────────────│
│  Interior   │       <= 8         │       >= 10      │
│  Exterior   │       <= 3         │       >= 10      │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

Gruix del morter:
┌─────────────────────────────────┐
│Tipus de morter │Gruix del morter│
│                │      (mm)      │
│────────────────│────────────────│
│    Morter      │     10 - 15    │
│ Morter adhesiu │      2 - 3     │
└─────────────────────────────────┘

ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
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Amplària dels junts i planor:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    Tipus rajola     │ Situació  │ Amplària junts│ Tolerància│ Planor   │
│                     │ parament  │      (mm)     │    (mm)   │(mm/2 m)  │
│─────────────────────│───────────│───────────────│───────────│──────────│
│Comuna d'elaboració  │ interior  │      >= 1     │   ± 0,5   │  ± 2     │
│mecànica o fina,     │───────────│───────────────│───────────│──────────│
│valència, esmaltada o│ exterior  │      >= 1     │   ± 1     │  ± 2     │
│vidriada             │           │               │           │          │
│─────────────────────│───────────│───────────────│───────────│──────────│
│Comuna d'elaboració  │ interior  │      >= 5     │   ± 2     │  ± 4     │
│   manual            │───────────│───────────────│───────────│──────────│
│                     │ exterior  │      >= 5     │   ± 2     │  ± 4     │
│─────────────────────│───────────│───────────────│───────────│──────────│
│Refractària o Gres   │         - │           -   │   ± 1     │  ± 2     │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies d'execució:
- 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

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 O REFRACTARI:
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 DT.
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: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E82Z_02 CANTONERA DE PVC, COL·LOCADA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera de PVC.
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 morter adhesiu
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 i nets.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
El morter adhesiu s’ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E86B REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l’obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d’alumini col·locades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació de planxes d’alumini o planxes d’acer inoxidable:
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les planxes
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:  ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat:  ± 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
PLANXA D’ALUMINI:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PLANXA D’ALUMINI:
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col.locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxes, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E89 PINTATS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del 
tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per 
a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de 
tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la 
direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes 
d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 
8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueix
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- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s 'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8J CORONAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació del remat superior d'una paret.
S'han considerat els tipus de peces següents:
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter
- Obra ceràmica
- Pedra natural o artificial collada amb morter
- Peça de formigó polimèric col·locada amb morter.
- Planxa metàl·lica col·locada amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:
- Morter mixt o de ciment
- Morter adhesiu
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
- Zinc
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'aresta de coronament
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planeitat prevista a la DT.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
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
CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:
Amplària dels junts:

┌─────────────────────────────────────────┐
│    Tipus de peça       │   Amplària     │
│                        │     (mm)       │
│────────────────────────│────────│───────│
│Rajola ceràmica d'acabat│        │       │
│     fi o vidriada      │  3-6   │  ± 1  │
│────────────────────────│────────│───────│
│ Rajola ceràmica manual │  5-10  │  ± 1  │
│────────────────────────│────────│───────│
│        Maó             │   10   │  ± 2  │
└─────────────────────────────────────────┘

Sortint del trencaaigües:  >= 3 cm
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.
CORONAMENT DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa.
Pendent:  >= 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és 
hidrofugada no s’ha d’humitejar.
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
CORONAMENT DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de la col·locació de les peces.
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.
S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calç, l’acer no 
galvanitzat i el coure sense estanyar.
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Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de tenir nusos saltadissos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E936 SOLERES DE FORMIGÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una 
amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords amb d'altres elements 
constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:  ± 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a 
mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures 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

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E9Z4 ARMADURES PER A PAVIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a 
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Paviments de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT.
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 DT o autoritzi la DF.
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 DT i autoritzats per la DF.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en 
barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
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 de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de 
soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la DT 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 DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la 
norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
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
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, 
article 66.5.
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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 36831.
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 vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major)
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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El doblegament de les armadures 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra 
ferrallada, dins de l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

EAMW ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris per a la col·locació de vidres trempats fixes o mòbils, completament instal·lats.
S'han considerat els tipus següents:
- Pany per a porta, col·locat al vidre
- Tancaportes encastat al paviment
- Conjunt de poms cromats o d’acer inoxidable, col·locats en el vidre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pany:
- Col·locació de la peça del pany a la porta i a la part fixa del tancament
- Ajust dels mecanismes
Tancaportes:
- Obertura de forats al paviment per a introduir el tancaportes
- Fixació de la caixa
- Acabat de la trobada del paviment amb la caixa
- Col·locació dels mecanismes
- Regulació
- Col·locació de la tapeta de protecció
Conjunt de poms:
- Col·locació de l’element en la porta
- Ajustatge dels mecanismes
PANY I POMS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
Ha de quedar fixat a la fulla de vidre per mitjà de cargols.
El tancador o la caixa ha de quedar alineat amb el pany.
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
TANCAPORTES:
Ha de quedar nivellat i enrasat amb el paviment.
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
L'eix de gir del tancaportes ha d'estar a la mateixa vertical que el punt de rotació superior.
Toleràncies d'instal·lació:
- Alineació dels punts de gir:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Els panys i els tancadors s'han de col·locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de vidre.
La caixa del tancaportes s'ha de col·locar dins del forat del paviment realitzat per a l'efecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones: Puertas de Vidrio
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EAR PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els elements següents:
- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de ventilació superior, compensada amb molles d'acer o amb contrapès 
lateral amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany.
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany.
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer.
- Porta plegable d’apertura ràpida vertical, amb tots els mecanismes d’accionament elèctric i amb pany.
- Porta seccional amb funcionament manual o amb operador electromecànic amb tots els mecanismes d’accionament i amb pany.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Portes basculants:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels contrapesos o motlles
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes enrotllables:
- Replanteig
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de fàbrica
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris
- Compensat de la persiana
- Neteja i protecció
Portes extensibles:
- Replanteig
- Fixació de les guies superiors
- Fixació de la guia inferior
- Fixació dels bastiments laterals
- Muntatge de la ballesta
- Neteja i protecció del conjunt
Portes ràpides:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de l’estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d’accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
Portes seccionals:
- Replanteig
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc.
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d’accionament
- Connexionat elèctric, en el cas d’accionament amb operador electromecànic
- Equilibrat de la porta
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Distància entre ancoratges:
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm
- Porta enrotllable:  <= 50 cm
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Nivell previst:  ± 10 mm
- Horitzontalitat:  ± 1 mm
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL:
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops al obrir-la.
PORTA BASCULANT:
Contrapès lateral:
- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de caiguda
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà de cables als dos laterals de la fulla
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL:
Els accessoris i automatismes d’obertura i tancament han d’estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i aplomat.
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL:
No s'han de produir danys a les portes ni als mecanismes durant el procés de muntatge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PORTA BASCULANT:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO.

EAW8 AUTOMATISMES PER A PORTES DE VEHICLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Automatismes d'apertura i tancament de portes i tancaments col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Moto-reductor per a porta o persiana enrotllable
- Oleodinàmic per a porta basculant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig
- Muntatge dels mecanismes, barres de transmissió, etc.
- Connexionat elèctric
- Feines d'ajust dels recorreguts de la porta, finals de carrera, etc.
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el quadre de maniobres, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
Les fixacions han de ser prou resistents per que el mecanisme d'obertura actui en tot el seu recorregut sense deformacions.
Toleràncies d'execució:
- Situació:  ± 2 mm
OLEODINÀMIC PER A PORTA BASCULANT:
Les barres de transmissió han d'estar fixades a les articulacions de la porta i a les del automatisme de manera que permetin el recorregut complert de la porta i no 
produeixin esforços tangencials.
MOTO-REDUCTOR:
La politja ha d'estar situada concèntricament a l'eix de la porta.
Toleràncies d'execució:
- Centrat de la politja amb l'eix:  0,0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de comandament.

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

Accessoris 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 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 DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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 DT, 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 DT i les instruccions del fabricant.
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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 DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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 DT 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:
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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 de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres 
antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular
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
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra
- Fixació del vidre al buit d’obra
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
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.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són 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 agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix  │Semiperímetre │Alçària del │Franquícia  │
│ vidre  │   vidre      │   galze    │perimetral  │
│  (mm)  │    (m)       │   (mm)     │   (mm)     │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│        │   <= 0,8     │ 10   ± 1,0 │  2   ± 0,5 │
│        │  0,8 - 3     │ 12   ± 1,0 │  3   ± 0,5 │
│ <= 10  │    3 - 5     │ 16   ± 1,5 │  4   ± 0,5 │
│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │
│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│        │   <= 0,8     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │
│        │  0,8 - 3     │ 16   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │
│  > 10  │    3 - 5     │ 18   ± 1,5 │  5   ± 0,5 │
│        │    5 - 7     │ 20   ± 2,0 │  5   ± 0,5 │
│        │    > 7       │ 25   ± 2,5 │  6   ± 1,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┘

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:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 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    │
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│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    │
└──────────────────────────────────────────────┘

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
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:
- Vidre laminar o de protecció al foc:

┌───────────────────────────────┐
│ Gruix  │Amplària │Tolerància  │
│ vidre  │falques  │            │
│ (mm)   │ (mm)    │  (mm)      │
│────────│─────────│────────────│
│ 6 - 7  │  10     │ ± 1,0      │
│ 8 - 11 │  14     │ ± 1,0      │
│12 - 13 │  16     │ ± 1,5      │
│18 - 20 │  23     │ ± 2,0      │
│26 - 28 │  31     │ ± 3,0      │
│43 - 45 │  48     │ ± 5,5      │
│59 - 61 │  64     │ ± 7,0      │
└───────────────────────────────┘

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.
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

ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED11 DESGUASSOS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d’estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s’han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col.lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d’anar aïllats i no s’han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d’elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s’ha d’ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
- Per a tubs de diàmetre <= 50 cm:  70 cm
- Per a tubs de diàmetre > 50 cm:  50 cm
Llargària del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  <= 2,5 m
- Ramal d’aparells amb sifó individual:  <= 4 m
- Ramal o maniguet de connexió del inodor:  <= 1 m
Pendent del ramal:
- Ramal connectat a caixa sifònica:  2 al 4 %
- Ramal d’aparells amb sifó individual:
     - Banyeres i plats de dutxa:  <= 10 %
     - Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets:  2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

ED35 PERICONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col.locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col.locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha de disposar de junt de 
goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de 
desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment 
sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha 
d'humitejar la superfície.
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procès de col.locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que la D.F. ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

ED5H CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/m
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- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric

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, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S’han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assentament de sorra
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra
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.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col.locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal.lada
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
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.
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.
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres:  <= 15 m
Pendent:  >= 1 %
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm
Fletxa:  <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub:  10 – 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
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 canonada, 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 DF.
Pendent:  >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l’abric de les gelades.
Per a tubs instal.lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d’assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal.lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó:  15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment:  10 cm
Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
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.
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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.
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.
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per el flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó.
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.
S’han d’instal.lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s’ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
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 elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els 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.
SOBRE SOLERA 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.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s’ha de col.locar el llit de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

EY01 REGATES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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 DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l’element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat 
mecànica per l’execució de la regata.
Queda expressament prohibit l’execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l’especificat en la taula 4.8 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 10 mm
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s’hagi assolit l’adherència necessària entre el morter i les peces.
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 comprovat el funcionament correcte de la instal·lació introduïda.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-
SE-F.

F2R GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria 
dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb 
contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
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- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos.
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran.
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
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 DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que 
s’ha abocat.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge 
d’aquell tipus de residu.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 
fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions 
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
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%
- Excavacions en roca: 25%
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

F9C3 PAVIMENTS DE TERRATZO RENTAT AMB ÀCID
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir 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.
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S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures 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.

FD5H CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Muntatge dels mòduls prefabricats
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
- Col·locació del formigó lateral de la caixa
- Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell de la solera:  ± 20 mm
- Aplomat total:  ± 5 mm
- Planor:  ± 5 mm/m
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric

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, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 
l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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CTE Normativa tècnica  
 
 
 
 
 
   
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 
obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del 
ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el 
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment a 
les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el document 
bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 
construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

 
 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

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

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

 
 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització dels 
espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Llei de l'habitatge 

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació 
dels edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

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

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

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

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

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

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Procedimiento Bàsico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción 

Real Decret 47/2007 (BOE 31/1/2007) 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

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

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció davant del soroll 

RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i correcció d’errades (BOe 20/12/2007 i 25/1/2008) i RD 1675/2008(BOE 18/10/2008) 
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

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

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88, aplicable com alternativa al DB HR fins al 24/4/2009 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

SE AE Accions en l’edificació 

SE C Fonaments  

SE A  Acer 

SE M Fusta 

SE F Fàbrica 

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

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

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

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

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008) en vigor pels projectes encarregats a partir de l’1/12/2008 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 

 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

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

Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 
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Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

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

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

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

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

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

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

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

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

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

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

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

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

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

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

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

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 
(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 
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CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

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

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

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

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

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

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

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

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

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

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

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

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

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

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

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

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

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        
 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 
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Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para 
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes 
de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

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

RITE Reglamento de Instal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 
Entrada en vigor el 29/2/2008 per a les sol·licituds de llicència 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars 
en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el 
reglamento de aparatos a presión. 
(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 
(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 
disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 
 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa 
relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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