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1.1. ANTECEDENTS. 
 
Aquest projecte ha estat encarregat pel regidor delegat dels Serveis Urbans i Qualitat Urbana, per delegació de l’Alcaldia Presidència de 
l’Ajuntament de Figueres amb domicili a la Plaça de l’Ajuntament 12, 17600 Figueres ( l’Alt Empordà). 
Degut a que algunes parts del Cementiri Municipal estan en males condicions són necessàries  les següents actuacions que es divideixen en 
dos blocs corresponents a dos projectes : 
BLOC 1: 
1-Construcció d’un edifici per a magatzem amb forn crematori i taller d’execució de tapes nínxols al Departament 3, a tocar de l’edifici existent.  
BLOC 2: 
2-Obrir un pas dels departaments 1 i 2 al departament 4. 
3-Renovar pavimentació de part del departament 1 en una superfície de 350 m2 i millora de serveis. 
4-Posar en condicions de seguretat dos cossos de nínxols als departaments 1 i 2 actualment en perill d’esfondrament . 
5-Trasllat d’un panteó situat a la parcel·la 6 del departament 1. 
6- Reconstrucció de la coberta del cos de nínxols situat a sud del departament 4. 
 
L’actual projecte dona resposta al BLOC 1 i tracta de la construcció de l’edifici per a magatzem que contindrà el garatge per vehicles del 
cementiri, el forn crematori i el taller d’execució de tapes nínxols. 
El BLOC 2 es lliurarà posteriorment en un projecte apart. 
 

1.2. OBJECTE DEL PROJECTE DE MAGATZEM .QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA I MARC LEGAL 
 
L’objecte del projecte és el de solucionar un problema de falta d’espai cobert per a magatzem. El programa funcional demanava un magatzem 
per guardar els vehicles del cementiri (toro), amb prou espai per a un forn crematori, el dipòsit de gasoil i espai per construir tapes de formigó 
pels nínxols. L’altura mínima interior havia de ser de 3,50 m. amb  una única porta d’entrada de 3,00 m d’amplada. 
Les façanes havien de ser ventilades, és a dir, recobertes amb gelosia que no permetés veure l’interior però que ventilés.  Havia d’estar unit 
(adossat) a l’edifici existent (actual dipòsit de cadàvers ) sense deixar cap espai entre un i altre. 
 
El solar on es vol situar el magatzem està dins el Cementiri en el  Departament 3, a la banda sud de l’actual dipòsit de cadàvers.  
Segons el PGOU de Figueres aquest solar està classificat urbanísticament com a sòl urbà i qualificat com a Sistema de serveis urbans: 4a. 
Està compres dins del Pla Especial de l’Àrea de protecció del Cementiri de Figueres. 
 
El marc legal en que es regirà el projecte serà:  
DECRET 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria. BOE 197 de 7/8/1974. 
DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria. DOGC 297/1997 DE 28/11/1997. 
DECRET 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori,els serveis funeraris municipals. 
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental. 
 

1.3. ESTAT ACTUAL. 
 
Actualment en el Departament 3 del Cementiri existeix un edifici de planta baixa destinat a dipòsit i sala d’autòpsies. En el seu exterior i donant 
a la  façana sud hi ha un espai on els funcionaris del cementiri fan servir per executar les tapes de formigó pels nínxols. És en aquest espai on 
s’haurà de construir el nou edifici. El terreny és  horitzontal  amb una lleugera pendent cap a sud. Està vuit i envoltat per una tanca vegetal 
retallada a llevant i a sud deixant oberta la banda oest.  
Limita a nord amb l’edifici dipòsit, a sud amb un carrer pavimentat envoltat longitudinalment per un volum alt ( 4 m.) i allargat de nínxols 
perimetrals que conformen la façana interior de tot el Cementiri. A llevant limita amb un carrer pavimentat i el volum de nínxols i a ponent amb 
un carrer pavimentat i la continuació del volum de nínxols.   
 
L’edifici dipòsit existent és de planta baixa amb coberta plana . Té una planta rectangular amb accés per una porta gran situada a la façana 
nord. La distribució interior està formada per una sala gran amb neveres i taules per dipositar cadàvers i una sala més petita amb la instal·lació 
necessària per realitzar autòpsies. L’estructura és de parets de càrrega i forjat de biguetes auto- resistents  . La façana conté una finestra 
horitzontal longitudinal que dona la volta a l’edifici i que està protegida amb lames horitzontals. El material d’acabat és la pedra grisa, la coberta 
és de doblat de rajola amb pendent capa un sol baixant interior. Les instal·lacions existents són aigua i electricitat. 
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1.4. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 

             
 

       
Solar on es situarà el magatzem  . 

 
 
1.5. DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA. 
 
La proposta consisteix en construir un volum de planta baixa situat a la façana sud, adossat a l’edifici existent ocupant  una amplada de 9 
metres i  tota la seva longitud que són uns 12 metres.  
La planta es de forma rectangular de 12,00 x 9,00 m. La distribució interior consisteix en un espai per el forn crematori a la cantonada sud-est ( 
veure planta de distribució i seccions ) i el dipòsit de gas- oil situat a la cantonada sud-oest,un espai longitudinal per el taller de tapes de 
formigó, situat a tocar l’edifici existent i la resta d’espai serà aparcament per vehicles del cementiri. 
En quan al forn crematori i segons l’article 7 del Decret 2263/1974,en defineix el procés d’incineració com una reducció a cendres del cadàver 
per mitjà de la calor i aquest procés s’ha de garantir en el forn crematori projectat. 
Aquestes són les característiques del forn crematori proposat : 

 Marca: EMISON 

 Modelo: CRC p 

 Cámara:    600 litres 

 Potencia màxima:    300.000 Kcal/h 

 Fums:   750 Nm3/h (producció punta) 

 Pes aproximat:   3.000 Kg 

 Dimensions exteriors: 120 x 260 x 250 cm (inclosa post- combustió) 

 Dimensions interiors    50 x 220 x 40 cm. 

 Consum elèctric:    500 Wats/h. 

 Temperatura màxima   1.300 ºC 

 Temperatura màxi. d’us en continuu: 1.220 ºC 

 Temperatura de combustió prevista:  850ºC.  
 
Segons l’article 53 del Decret 2263/1974 i l’article 16.3 del Decret 297/1997,s’estableix que les cendres resultants de la cremació s’han de 
col·locar en estoigs de cendres on hi figuri el nom del difunt. Les urnes en què es dipositin les cendres hauran de permetre identificar el difunt a 
què corresponen. Aquest aspecte quedarà garantit pel funcionari del cementiri que serà la persona responsable.  
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El funcionari del Cementiri tindrà cura de les urnes de cendres i de la seva identificació doncs disposarà d’un llibre de registre d’incineracions de 
cadàvers tal com indica l’article 19 del Decret 297/1997.L’article 16.1 d’aquest Decret també diu que els cadàvers poden ser incinerats amb 
independència de la causa de la mort llevat dels contaminats per radiacions ionitzants. L’article 9 del mateix Decret diu que es prohibeix la 
incineració de cadàvers sense el corresponent fèretre de les característiques indicades en aquest Reglament. 
 
L’estructura del nou edifici estarà formada per pilars i jàsseres metàl·liques amb un forjat col·laborant. Paral·lela a l’edifici existent tindrem dues 
crugies una de 3m. i l’altra de 6m. Perpendiculars a aquesta tindrem dues crugies de 6 m. d’aquesta forma només tindrem un pilar a l’interior del 
magatzem. El forjat col·laborant estarà  format per una planxa d’acer galvanitzat sobre la que hi haurà  formigó armat de 16 cm. de gruix.  
Els fonaments estaran formats per sabates aïllades de 0,50 m. d’alçada sobre pous de formigó pobre per assolir la cota -1,20 m. on es troba el 
terreny més compacte. Sobre els fonaments es situa una plataforma horitzontal de formigó armat  de 0,20 m de gruix . 
La  coberta plana estarà formada per una formació de pendent amb aïllament i tela auto- protegida, estarà rematada en tot el seu perímetre per 
una UPN 300. Tindrà dos punts per desaiguar a dos baixants d’acer galvanitzat. 
 
El material d’acabat de façana està formada per unes gelosies de lames fixes, aquestes tindran una inclinació a 25º respecte la vertical ( model 
PH 84 de Gradermthic) per impedir la visió des de l’exterior i permetre la ventilació interior . A la façana oest un portal basculant, amb el mateix 
acabat que el resta de façana, serà l’únic punt d’accés a l’espai interior, per una rampa situada a la façana oest.  
El nou edifici serà lleugerament més alt que l’existent. En la trobada amb l’edifici veí es construirà una planxa longitudinal d’acer inoxidable que 
permet el pas de l’aigua de la  gelosia vertical de l’edifici nou a la coberta de l’antic. 
Les noves instal·lacions: Seran la xarxa elèctrica amb fluorecents en el sostre per la il·luminació general i endolls en els punts indicats. Tindrà 
un punt d’aigua en el mateix lloc on actualment n’existeix un. El paviment tindrà dos punts per desaiguar les aigües residuals que aniran 
separades de les aigües plujanes. 

 
 

1.6. SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ. 
 

Superfície útil espai forn crematori......................................................................................................................................................... 21,00    

Superfície útil espai magatzem.................................................................................................................................................................87,00    

SUPERFÍCIE ÚTIL total és:......................................................................................................................................................................108,00     

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA total és :.....................................................................................................................................................118,97    
 
 

1.7. PRESSUPOST DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS 
 
De l'aplicació de preus sobre les unitats d'obra especificades a l'apartat d'estat d'amidaments, en sortirà el pressupost d'execució material real 
de l'obra, sobre el qual es regiran les diferents certificacions parcials. 

   

Nº Denominació Import  

01  Implantació i demolicions .................................................................................................… 

02  Moviment de terres ...........................................................................................................… 
03  Fonaments .......................................................................................................................… 
04  Estructura .........................................................................................................................… 
05  Coberta .............................................................................................................................… 

06  Paviments i paleteria ........................................................................................................… 
07  Serralleria .........................................................................................................................… 
08  Sanejament ......................................................................................................................… 

09  Instal.lació d'aigua potable ...............................................................................................… 
10  Instal.lació elèctrica ..........................................................................................................… 
11  Instal.lació d'enllumenat i d'emergència ...........................................................................… 

12  Crematori ..........................................................................................................................… 
13  Urbanització .....................................................................................................................… 
14  Seguretat i salut ...............................................................................................................… 

387,42 € 

1.692,19 € 
3.760,91 € 

36.758,00 € 
10.538,86 € 

5.855,57 € 
17.368,18 € 
5.430,19 € 

181,75 € 
2.309,99 € 

546,28 € 

29.814,12 € 
1.474,02 € 
2.301,98 € 

 

Total Pressupost d'Execució Material 118.419,46 €  

Despeses Generals 13,000 % 

Benefici Industrial  6,000 % 

15.394,53 € 

7.105,17 € 

 

Total Pressupost de Contracta 140.919,16 €  

I.V.A 21,000 % 29.593,02 €  

Total Pressupost de Licitació 170.512,18 €  
 

Puja el present Pressupost de Licitació a l' expressada quantitat de cent setanta mil cinc-cents dotze amb divuit Euros 
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 Carme Riu i Canal, arquitecte. 
 
 

 
Figueres, març del 2019 . 
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2.1. ENDERROCS. 
 
En cas que s'hagi de procedir a l'enderrocament total o parcial de parts d'obra, s'efectuarà pels mètodes tradicionals, amb la instal·lació si cal 
d'apuntalaments, bastides, lones i xarxes de protecció, tubs de descàrrega d'acer galvanitzat i altres mesures de seguretat i senyalització, 
d'acord amb el que disposa la Norma Tecnològica NTE-ADD.  
 
Totes les runes es transportaran fins l'abocador de runes autoritzats per l'Ajuntament quedant prohibida la seva utilització com a material per al 
reompliment de rases o terraplens sense la expressa autorització de la direcció facultativa. 
 

0.1. MOVIMENTS DE TERRES. 
 
0.1.1. Anivellament del terreny. 
 
Abans de procedir al replanteig de l'obra, es netejarà el solar de la capa vegetal i arrels. Es comprovaran les mesures i nivells reals comparant-
los amb els del projecte, i es procedirà al replanteig del moviment de terres i fonaments. 
 
Abans de replantejar els fonaments, s'anivellaran les terres del solar mitjançant els desmunts i terraplens necessaris fins aconseguir superfícies 
planes i horitzontals d'acord amb les cotes indicades en el projecte. 
 
0.1.2. Excavacions. 
 
S'excavaran les rases pels fonaments correguts, sabates de fonamentació i regueres de col·lectors i claveguerons, segons s'indica als plànols 
del projecte. La base de l'excavació serà perfectament horitzontal, i la seva profunditat serà la suficient per considerar que el terreny admet una 
càrrega de 2 Kg/cm². D'acord amb la consistència del terreny es col·locaran apuntalaments, estreps i travades com a previsió de possibles 
esllavissaments de terres. 
 
0.1.3. Compactació de terres. 
 
Es compactaran mecànicament o bé manualment totes les zones on s'hagi efectuat moviment de terres. La compactació es farà per tongades 
de 40 cm. de gruix. fins al 95% del proctor midificat i amb materials seleccionats no provenints de l'excavació de la pròpia obra. 
 
0.1.4. Transport de terres. 
 
Totes les terres sobrants es transportaran fins l'abocador de runes autoritzats per l'Ajuntament. 
 

0.2. FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ 
 
0.2.1. Resistència del terreny. 
 
El valor obtingut a les proves de càrrega efectuades a la base dels fonaments serà com a mínim el doble del valor del coeficient de treball 
adoptat en el càlcul. 
 
0.2.2. Xarxa de presa de terra. 
 
Abans de procedir al formigonat dels fonaments es col·locarà la presa de terra de la xarxa de subministració d'energia elèctrica de l'edifici, 
disposant al fons dels fonaments un cable conductor de coure, sense aïllament, de 35 mm². de secció. 
 
0.2.3. Formigons. 
 
En cas de fonaments de formigó armat, es disposarà una capa de formigó pobre de 10 cm. de gruix perfectament anivellada a la base dels 
fonaments. Sobre aquesta capa de base, neta de terres, es col·locaran les armadures corresponents. En cas de fonaments de formigó en 
massa es netejarà la base dels fonaments de terres i fangs, i es refinaran les parets. En tot cas sempre s'abocarà el formigó en massa de tipus 
HA-25/B/40/IIa, deixant les reserves necessàries per el pas de claveguerons i conductes, i tot col·locant els espàrrecs de les platines per a 
rebre els peus drets de l'estructura metàl·lica o bé les armadures d'espera de pilars de formigó armat. 
 
En general tot el formigó de fonaments i murs de l'obra es controlarà amb un control de qualitat a nivell normal, d'acord amb el programa de 
control de qualitat realitzat per l'aparellador o arquitecte tècnic de l'obra adaptant-se al que es prescriu a la Norma EHE-98. 
 
0.2.4. Encadenats i travades. 
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En la coronació de banqueta sobre fonaments es disposarà un encadenat perimetral, tant exterior com interior, de dimensions 30x30 cm., armat 
amb 6 diàmetres del 12 i estreps de diàmetre del 8 cada 30 cm., d'acer corrugat B-500-S i formigó de 25 N/mm² de resistència característica. 
 
 
0.2.5. Prevenció d'humitats. 
 
Es col·locarà una barrera impermeable que impedeixi l'ascensió per capil·laritat de la humitat a través dels fonaments i mur d'anivellament fins 
el forjat de banqueta o bé fins el paviment de planta baixa. Es podran utilitzar teles asfàltiques o bé productes hidròfugs barrejats en la massa 
del formigó i morter, però sempre per sota la cota inferior del forjat de banqueta o llosa de planta baixa. 
 

0.3. XARXA DE SANEJAMENT. 
 
0.3.1. Baixants      
 
Baixants en tub de PVC rígid, resistent a la calor, de 110 mm. de diàmetre, en  recollida d'aigües residuals de cuines, banys, safareig i aigües 
de pluja. 
 
No es permeten juntes encolades ni soldades. Únicament s'utilitzaran juntes amb anelles tòriques elàstiques. 
 
Tots els baixants es perllongaran fins la línia de coberta de l'edifici, a fi d'obtenir una correcta ventilació, i evitar el buidat dels sifons hidràulics 
de succió. 
 
 
0.3.2. Claveguerons. 
 
Els claveguerons sortiran de les arquetes de peu de baixant i arribaran fins l'arqueta de connexió. Després de l'arqueta de connexió es 
col·locarà una arqueta sifònica registrable, abans de la connexió a la xarxa pública o bé a la fossa sèptica. Els tubs seran de formigó 
centrifugat, de 200 mm. de diàmetre, col·locats sobre llit de formigó pobre de 10 cm de gruix, i amb juntes anellades. 
 
Els claveguerons es dimensionaran per una pendent del 2%. En cas de disminució de l' esmentada pendent, s'augmentarà el diàmetre dels 
mateixos. 
 

0.4. ESTRUCTURA. 
 
0.4.1. Formigons. 
 
Els formigons a utilitzar compliran la Norma EHE-98. Seran dels tipus HA-30/B/20/IIIa. En general tot el formigó estructural de l'obra es 
controlarà amb un control de qualitat a nivell normal, d'acord amb el programa de control de qualitat realitzat per l'aparellador o arquitecte tècnic 
de l'obra adaptant-se al que es prescriu a la Norma EHE-98. 
 
0.4.2. Acers       . 
 
Els acers a utilitzar seran del tipus corrugat B-500-S, amb límit elàstic fyk=5.100 Kg/cm². No es permetrà la posta en obra de cap acer no dotat 
de segell de qualitat homologat. 
 
0.4.3. Sostres. 
 
Es dimensionaran segons les hipòtesis de càrrega contemplades a la Norma  N.B.E. A.E.-88 "Acciones en la edificación", considerant el 
moment flector de les biguetes sense encastar, i segons s'especifica als plànols d'estructura i a l'annex de memòria de càlcul. Els forjats 
compliran l'Ordre del M.V. 25/2/66 de "Models de fitxes de característiques dels sistemes de forjats i estructures per a pisos i cobertes". 
 
La tipologia dels forjats serà la indicada als plànols d'estructura. En particular els forjats de banqueta es realitzaran amb bigueta pretensada 
autorresistent col·locades entre eixos de biguetes de cada 70 cm. Entrebigades amb revoltons de formigó premsat. i malla electrosoldada d'acer 
ME 15X15 A diàmetre 6 B-500-T embeguda dins la capa de compressió, formada amb formigó Fck 25 N/mm². 
 
La relació màxima entre la fletxa del forjat produïda per la càrrega de servei i la llum del forjat no serà més gran que 1/500. 
 
0.4.4. Escales. 
 
S'executaran amb llosa de formigó armat. El contractista podrà proposar altres solucions constructives, que hauran d'ésser en tot cas 
aprovades per la direcció facultativa. En tot cas les lloses de formigó armat de les escales portaran dues malles d'acer corrugat B-500-S de 20 x 
20 cm ø 10 mm, i seran d'un gruix de 15 cm. i amb formigó Fck 30 N/mm². 
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0.5. COBERTES. 
 
0.5.1. Terrats i cobertes planeres. 
 
En la coberta invertida, sobre el forjat es formaran les pendents (2%) amb formigó cel·lular, disposant posteriorment un gruix de morter de 
ciment pòrtland M-40-a de dosificació (1:6), per a rebre una làmina prefabricada de cautxú no regenerat, monocapa (butils), de 1 kg/m2 de pes 
com a mínim. Per damunt s’hi col·locarà l’aïllament tèrmic constituït per plaques rígides de poliestirè extruït, sobre el qual s’hi estendrà un feltre 
geotèxtil o antiadherent de polietilè. Finalment es col·locarà el paviment agafat amb una capa de morter de ciment pòrtland M-40-a de 
dosificació (1:6). 
 
0.5.2. Recollida d'aigües. 
 
En cas de cobertes inclinades i canals exteriors la recollida d'aigües es realitzarà amb canaló de planxa d'acer galvanitzat de 1 mm. de gruix, 
doblegada a màquina segons secció a determinar, i degudament encastada sota l'element de coberta. 
En tot cas la recollida d'aigües es realitzarà segons el descrit als plànols de detall del projecte. 
 

0.6. RAM DE PALETA. 
 
0.6.1. Parets exteriors. 
 
En general les parets exteriors seran de 30 cm. de gruix total, formades pels següents fulls d'obra d'acord amb els acabats definits en el 
projecte: 

1. En cas de parets de tancament es faran de 14 cm. de gruix amb maó foradat tipus "totxana" R-150 de mesures 
10x14x29 cm. i pres amb morter de calç i ciment pòrtland M-40-b i dosificació (1:1:7). 

2. Interiorment es tancarà una cambra d'aire de 9 cm. de gruix, amb un envà de 4 cm. de gruix realitzat amb maó foradat 
4x20x50 cm. aferrat amb morter M-40-b de dosificació (1:1:7). A l'interior de la cambra d'aire s'hi col·locarà aïllament 
tèrmic de poliestirè expandit de 20 Kg/m³ de densitat en dues capes a trencajunts i aferrat amb adhesiu. 

3. Acabat interior amb un enguixat de pasta de guix Y-20 o bé arremolinat amb morter de calç i ciment pòrtland M-40-b de 
dosificació (1:1:7) d'acord amb els acabats definits al projecte. 

 
0.6.2. Murs en obra vista. 
 
En el cas de murs en obra vista es procedirà prèviament al replanteig i modulació de l'obra de fàbrica en cada pany de paret. Les filades hauran 
d'ésser perfectament horitzontals i disposades segons l'aparell definit en el projecte. Tant l'estesa com la junta degollada es deixaran refundides 
per rejuntar posteriorment i d'1 cm. de gruix.  La fàbrica d'obra es realitzarà amb maó calat ( "gero") R-200 de mesures 5 x 14 x 29 cm. o bé 
amb maó massís tipus "totxo" fet a mà de mesures 5 x 14 x 29 cm. de gruix, i presos amb morter de calç i ciment pòrtland M-40-b de dosificació 
(1:1:7). 
 
0.6.3. Murs de blocs de formigó. 
 
En el cas de murs de blocs de formigó es procedirà prèviament al replanteig i modulació dels blocs, i es prendran com a mínimes les normes 
tecnològiques NTE-EFB "Estructures en fàbrica de blocs" i NTE-FFB "Façanes en fàbrica de blocs". 
 
0.6.4. Parets de càrrega interior. 
 
Seran de 15 cm. de gruix, fetes amb maó calat (“gero”) R-200 de mesures 7.5x14x29 cm. pres amb morter de ciment pòrtland M-40-a de 
dosificació (1:6). La resistència mínima a compressió de les peces serà de 100 Kg/cm². 
 
0.6.5. Envans de distribució. 
 
Seran de 7, ó 10 cm. de gruix, realitzats en maó foradat R-70 i pres amb morter de calç i ciment pòrtland M-40-b de dosificació 1/1/7 i les tres 
darreres filades fins el forjat amb morter de guix. 
 
 
0.6.6. Qualitat dels maons i morters. 
 
Es prendran com a mínimes les prescripcions de la norma NBE-FL-90 "Muros resistentes Fábrica de ladrillo" i RL-88 "Pliego general de 
condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos", tot tenint cura de les característiques, resistències, seccions i gelacitat. 
 
0.6.7. Rases. 
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Sense autorització expressa de la Direcció Facultativa resten prohibides les rases horitzontals als murs de càrrega. Les verticals no podran 
excedir en profunditat  d'una sisena part del gruix del mur. 
 

0.7. REVESTIMENTS. 
 
0.7.1. Revestiments exteriors. 
 
En l'execució dels revestiments exteriors, ja siguin arrebossats de morter de calç i pòrtland, estucats o bé aplacats de pedres naturals o 
artificials, s'observaran els sistemes constructius i processos que defineixen les respectives Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
0.7.2. Revestiments interiors. 
 
En cas de paraments enguixats, s'utilitzarà pasta de guix Y-12 i Y-25, estesa amb llana, a bona vista o bé reglejat, i plaques de guix 60x120 cm. 
per enlluir tipus "Staff" en cas del cel rasos. Les trobades de paraments horitzontals i verticals es realitzaran en aresta de canto viu, i es 
protegiran els angles amb cantonera metàl·lica galvanitzada. 
 
En cas de paraments arrebossats, s'utilitzarà sorra fina per a un morter de calç i pòrtland M-40-b, de dosificació 1/1/7, reglejat i amb acabat 
remolinat. S'admeten revestiments en taulers de fusta vernissada amb poliuretà, revestiments acrílics ignifugats i revestiments en plaques de 
suro encolat. 

 
0.8. PAVIMENTS, ENRAJOLATS I APLACATS. 
 
0.8.1. Paviments. 
 
Els paviments a col·locar seran de primera qualitat i resistents a l’abrasió. Únicament s'admetran terrazzos microgrà o gra petit col·locats 
d'acord amb la NTE-RST; gres monococció llis i de color uniforme col·locat d'acord amb la NTE-RSB; pedres naturals o artificials sense 
porositats i d'aigües uniformes, i altres paviments ceràmics amb estabilitat dimensional i de color, col·locats d'acord amb la NTE-RSP i NTE-
RSB. Així mateix s'admeten paviments en moqueta de llana col·locats segons la NTE-RSM; parquets de fusta col·locats segons especifica la 
NTE-RSE i de suro vernissat amb poliuretà, i paviments plàstics tipus Pirelli, Saipolan o Linòleum. 
 
0.8.2. Escales. 
 
En cas de graons de pedra artificial, es formarà d'una sola peça l'alçada i l'estesa, amb el mateix gra del paviment. S'admeten escales de 
pedres naturals, utilitzant sempre el mateix material en alçades i esteses. Així mateix s'admeten escales revestides per moquetes de llana, suro, 
fusta sense tenyir i vernís de poliuretà i metàl·liques pintades. No s'admeten escales formades en marxes de fusta combinades amb peces de 
gres ni ceràmiques vidriades o esmaltades. 
 
0.8.3. Enrajolats. 
 
Els enrajolats es col·locaran segons l'específica per a cada tipus de peces ceràmiques a la Norma Tecnològica de l'edificació NTE-RPA. 
 

0.9. FUSTERIA DE TALLER . 
 
Es realitzaran els diferents elements de fusteria descrita en els plànols de projecte, cada un amb les seves respectives dimensions (que es 
comprovaran en obra per l'industrial corresponent) materials i qualitat. En general la fusteria serà de pi tipus Flandes de primera qualitat, 
curada, seca, sense sagnar i sense nusos més grans de 15 mm., en formació dels elements descrits en el projecte i d'acord amb els plànols 
corresponents. Les peces, una vegada treballades, no podran representar ondulacions, i qualsevol defecte haurà d'ésser repassat amb pastes 
tapaporus abans del seu lliurement. La fusteria per pintar es servirà a peu d'obra amb una capa selladora de protecció, i la fusteria per vernissar 
amb una capa protectora tipus “xiladecor” incolora. 
 

0.10. SERRALLERIA. 
 
Tots els elements de serralleria descrits en el projecte s'executaran amb perfils normalitzats d'acer laminat, passamans massissos o tubs, amb 
la corresponent garantia de resistència del fabricant. Les unions es realitzaran amb soldadura elèctrica, seguint les especificacions de les 
normes M.V. 
 
En cas d'obertures metàl·liques, es realitzaran amb perfils Perfrisa o bé amb perfils Senzimir de Junpa.  Tots els elements metàl·lics es serviran 
a peu d'obra pintats amb una mà de mini de plom electrolític. 
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0.11. PINTURA. 
 
S'efectuaran totes les operacions de massillat i fregat que aconsellin tant la bona pràctica com les normes tradicionals. Per a pintures plàstiques 
i especials es prepararan els sellats indicats pels fabricants. 
A façanes, s'utilitzaran pintures plàstiques tipus Virex de Vich S.A. o similar. En interiors pintures plàstiques sobre paraments enguixats i 
arrebossats. Fusteries en esmalt de poliuretà o vernís de poliuretà, a porus obert. Elements metàl·lics amb imprimació de mini de plom 
electrolític i esmalt de poliuretà o bé Oxicrom o Ferrobrum de color gris. 
 
 

Carme Riu i Canal, arquitecta. 
 
 
 

Figueres,març del 2019 . 
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3.2. COMPLIMENT DE L'ACCESSIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ. 
 

 

FITXA TÈCNICA D'ACCESSIBILITAT EN L'EDIFICACIÓ 
 

1  DADES DE 
L'EDIFICI  

PROJECTE CONSTRUCCIÓ  D’EDIFICI  DE PLANTA BAIXA PER A MAGATZEM 

SITUACIÓ 
Passeig Cementiri 11 ALÇADA * ( 1 ) 4,00 m  

Municipi: Figueres Nº PLANTES 1  

ÚS 
Públic X 

PROPIETAT 
Pública X 

INTERVENCIÓ 
Obra nova  X 

Privat  Privada  Reforma / Ampliació  

2  DEFINICIÓ DELS 
NIVELLS 

D'ACCESSIBILITAT 

A: ADAPTAT 
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autonoma i comoda per persones amb 
mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació. 

P: PRACTICABLE 
Espai o element que permet ser utilitzat de forma autonoma pero que no compleix tots els 
requeriments d'adaptat. 

C: CONVERTlBLE Espai o element que permet la seva transformació com a mínim en practicable amb petites 
modificacions. 

3 REQUERIMENTS DE 
NIVELL I DE 

RESERVA DEL 
PROJECTE 

3.1 NIVELLS EXIGITS EN ITINERARIS  

NIVELL D’ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS DELS EDIFICIS 

A  En edificis d'ús públic.*(2)  

A  En edificis d'habitatges de V.P.O (en promocions a partir de 33 habitatges).  

A  En edificis d'habitatges amb habitatges reservats.  

P  En edificis d'habitatges i/o de locals sense definició d'ús.  

 
3.2 RESERVA D' ESPAIS ADAPTATS EN ELS EDIFICIS  

 
RESERVA D'HABITATGES EN EDIFICIS DE PROMOCIÓ PUBLICA A CATALUNYA 

   Indicar nombre determinat per l'Administració (el 3% de la promoció anual d'habitatge). 

 
RESERVA D'HABITATGES EN VPO 

 1  Quan el nombre total d'habitatges de la promoció es trobi entre 33 i 66.  

 2  Quan el nombre total d'habitatges de la promoció es trobi entre 66 i 100.  

 3  Quan el nombre total d'habitatges de la promoció es trobi entre 100 i 200.  

   Quan el nombre total d'habitatges de la promoció sigui de més de 200 (1 més cada 50).  

 
RESERVA DE SERVEIS HIGIENICS EN EDIFICIS O LOCALS D'ÚS PÚBLIC 

 1  Indicar nombre (mínim un). 

 
RESERVA DE PLACES EN ESTABLIMENTS HOTELERS 

 1  Quan el nombre total de places es trobi entre 51 i 100. 

 2  Quan el nombre total de places es trobi entre101 i 150. 

 3  Quan el nombre total de places es trobi entre 151 i 200. 

 4  Quan el nombre total de places sigui de més de 200. 

 
RESERVA DE PLACES D'APARCAMENT EN ESTABLIMENTS HOTELERS 

   Indicar nombre de places (mínim tantes com dormitoris reservats). 

 
3.3 RESERVA D'ESPAIS CONVERTIBLES EN ELS EDIFICIS 

 
RESERVA D’ESPAI PER LA COL·LOCACIÓ D’UN ASCENSOR PRACTlCABLE EN EDIFICIS D’ÚS PRIVAT DE NOVA PLANTA 

 
si  

Quan tinguin una alçada superior a PB i pis, llevat dels habitatges unitamiliars, on no sigui obligada la 
instal.lació d'un ascensor. 

   
 SEGELLS OFICIALS  
   
   
   
   
 DATA L'ARQUITECTE 
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EXIGÈNCIES D'ACCESSIBILITAT EN ITINERARIS 
 

4 CONDICIONS  
D'ACCESSIBILITAT  

EXTERIOR  

4.1 Paviments A P Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense  

   regruixos diferents al gravat de les peces.  

4.2 Desnivells  A P 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui posible enrasar).  

4.3 Alçada  A P Alçada lliure mínima 2,10 m.  

4.4 Portes  A P Amplada 0,80 m.  

 A --- Espai previ Ø 1,50 m.  

 --- P Espai previ Ø 1,20 m.  

5 CONDICIONS  
DE MOBILITAT  

INTERIOR  

5.1 Paviments  A P Compactes antilliscants, fermament fixats al suport i sense  

   regruixos diferents al gravat de les peces.  

5.2 Desnivells  A P 0 cm (2 cm arrodonits quan no sigui posible enrasar).  

5.3 Alçada  A P Alçada lliure mínima 2,10 m.  

5.4 Ascensors  A --- Sup. cabina > 1,40 m2 Amplada mín > 1,00 m Profunditat min > 1,40 m  

 --- P Sup. cabina > 1,20 m2 Amplada min > 0,90 m Profunditat mín > 1,20 m  

 A --- Portes automatiques en recinte i cabina Amplada 0,80 m.  

 --- P Portes automatiques en cabina Amplada 0.80 m.  

 A --- Repla Ø 1,50 m.  

 --- P Repla Ø 1,20 m.  

5.5 Rampes  A --- 12% Sl L< 3 m; 10% Sl 3< L<10m; 8% si10< L < 20m.  

 --- P Pendent 12%.  

 A P Pendent max transversal 2%.  

 A P Amplada 0,90 m Amplada en vies d'evacuació 1,00 m.  

 A --- Inici i final Ø 1,50 m. Paviment diferenciat.  

 --- P Inici i final Ø 1,20 m. Paviment diferenciat.  

 A --- Replans intermedis Llargaria 1,50 m.  

 --- P Replans intermedis Llargaria 1,20 m.  

 A P Passamans quan el pendent rampa > 8% i/o desnivell lateral > 20 cm:  

   Alçada 0,70 – 075 m /0,90 – 0,95 m; situats als dos costats;  

   Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra.  

5.6 Escales  A --- Amplada 0,90 m Amplada en vies d'evacuació 1,00 m.  

 A --- Passamans: situats als dos costats;  

 A --- Alçada 0,90 – 0,95 m (0,85 trams intermedis) ;  

 A --- Prolongats 45 cm en els extrems, morint en paret o terra.  

 A --- Mínim 3 graons seguits en vies d'evacuació.  

 A --- Màxim 12 graons seguits.  

 A --- Graons (sense volada): alçada màx. 16 cm, estesa mín. 30 cm.  

 A --- Paviment diferenciat.  

 A --- Llargada replà 1,20 m.  

5.7 Passadissos  A P Amplada 0,90 m Amplada en vies d'evacuació 1,00 m.  

 A --- Espai maniobres Ø 1,50 m.  

 --- P Espai maniobres Ø 1,20 m.  

5.8 Portes  A P Amplada 0,80 m (tiradors tipus barra o maneta).  

 A --- A les dues bandes 8 lliure 1,50 m. *(3)  

 --- P A les dues bandes 6 lliure 1,20 m.  
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3.3.PROGRAMA D’OBRA I CONTROL DE QUALITAT 
 
 

Nº CAPITOL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 PRESSUPOST 

1 Implantació i demolicions * * * * * *                             
               

557,85 €  

2 Moviment de terres   * * * * *                             
            

2.436,58 €  

3 Fonaments   * * * * * * *                         
            

5.415,33 €  

4 Estructura           * * * * *                     
          

52.927,84 €  

5 Coberta             * * * * * *                 
          

15.174,90 €  

6 Paviments i paleteria                 * * * * * *             
             

8.431,44 €  

7 Serralleria                     * * * * * * * *     
           

25.008,44 €  

8 Sanejament             * * * * * *                 
             

7.818,93 €  

9 Instal.lació d'aigua potable                   * * * *               
                

261,70 €  

10 Instal.lació elèctrica                     * * * *             
             

3.326,15 €  

11 
Instal.lació d'enllumenat i 
d'emergència                           * * *         

                
786,59 €  

12 Crematori                               * * * * * 
           

42.929,35 €  

13 Urbanització                         * * * * * *     
             

2.122,45 €  

14 Seguretat i salut * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
             

3.314,63 €  

            4.817,63 €        44.339,30 €        50.895,70 €        28.493,55 €        41.966,00 €  

         
170.512,18 €  

            4.817,63 €        49.156,93 €      100.052,63 €      128.546,18 €      170.512,18 €    
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3.4. MEMÒRIA D’ESTRUCTURES. 
 
 
ÍNDEX 
 
MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1. ACCIONS 
 1.1. ACCIONS PERMANENTS 
  1.1.1. FONAMENTS 
 1.2. ACCIONS VARIABLES 
  1.2.1. SOBRECÀRREGUES D'ÚS 
  1.2.2. VENT 
  1.2.3. ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 
  1.2.4. NEU 
 1.3. ACCIONS ACCIDENTALS 
  1.3.1. SISME 
  1.3.2. INCENDI 
2. ESTATS DE CÀRREGA VERTICALS 
3. MATERIALS 
 3.1. FORMIGÓ 
 3.2. ACER 
 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
1. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 
 
1. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 
2. MÈTODE DE CÀLCUL 
 
  



24 
 

1.1. ACCIONS PERMANENTS 

 
1.1.1. DADES DE L'ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Cimientos 
 
 

Empresa redactora:  GEOCAM 
e-mail:  girona@geocamweb.com 
Data:  Octubre 2018 Telf:  972214363 
Fax:  - Exp.:  18-GTC418 

 
 

ESTUDI GEOTÈCNIC    
Nivell freàtic 3.80m Expansivitat terreny No expansiu 
Agressivitat aigua No agressiu Pressió d'inflament 

(N/mm²) 
- (N/mm²) 

Agressivitat terreny No agressiu Grau de impermeabilitat 2 
Excavabilitat terreny 
Maquinària cnvencional  
  

 
 

ESTRATIGRAFIA 
POTÈNCIA 1-1.20 SISME 
Estrat Tipus terreny - 
Reblert Antròpic: Formada bàsicament  per 
una argila sorrenca de color marró fosc, 
amb abundant restes de runa  

Coef. terreny  
PARAM. GEOTÈCNICS 
T. adm. (N/mm²) - 
K (N/mm²) - 
Dens. Apar. (g/cm³) 1.7 
Cohesió (N/mm²) No considerada 
Angle (º) 20-25 
Resist. Punta (N/mm²) - 
Resist. Fust (N/mm²) - 

POTÈNCIA 7m SISME 
Estrat Tipus terreny II-III 
UNITAT 2: Alternança de sorres argiloses i 
argiles sorrenques, de coloracions 
marronoses.  

Coef. terreny 1.45 
PARAM. GEOTÈCNICS 
T. adm. (N/mm²) - 
K (N/mm²) - 
Dens. Apar. (g/cm³) 2.00 
Cohesió (N/mm²) 0.05 
Angle (º) 18 
Resist. Punta (N/mm²) - 
Resist. Fust (N/mm²) - 

 
Solució de fonamentació proposada 
 
Es fonamentarà a la unitat 2, està formada per una alternança de sorres argiloses i argiles sorrenques, de coloracions 
marronoses.La fonamentació proposada és de sabates aïllades.  Aquesta unitat es troba a 1.20m de profunditat respecte la cota 
natural del terreny. Pel que per poder assolir aquest nivell amb la fonamentació s’hauràn de realitzar pous amb formigó en 
massa fins a aquest nivell. 
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1.2. ACCIONS VARIABLES 

 
1.2.1. SOBRECÀRREGA D’ÚS I ACCIONS SOBRE ELEMENTS EN VOLADIU I DIVISORS 
 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación. 
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot allò que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
 
Valors de la sobrecàrrega 
En general els efectes de la sobrecàrrega d’us es poden simular amb una càrrega uniformement distribuïda. D’acord 
amb l’ús fonamental en cada zona, es prendran els valors característics de la Taula 3.1 del Codi Tècnic. 
 
Així mateix, per comprovacions locals de la capacitat portant, s’ha de considerar una càrrega concentrada actuant en 
qualsevol punt de la zona, actuant simultàniament amb la sobrecàrrega uniformement distribuïda en les zones de 
tràfic, i de forma independent en la resta de casos. 
 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 
(KN/m²) 

Càrrega 
concentrada 

(KN) 
A Zones residencials A1 Habitatges i zones d’habitacions en 

hospitals i hotels 
2 2 

A2 Trasters 3 2 

B Zones administratives 2 2 

C Zones d’accés al públic C1 Zones amb taules i cadires 3 4 

C2 Zones amb seients fixes 4 4 

C3 Zones sense obstacles 5 4 

C4 Zones d’activitats físiques 5 7 

C5 Zones d’aglomeració 5 4 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5 4 

D2 Supermercats 5 7 

E Zones de tràfic i aparcament de vehicles lleugers (<30KN) 2 20 

F Cobertes transitables accessibles privadament 1 2 

G Cobertes accessibles 
únicament per 
conservació  

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1 2 

Cobertes lleugeres sobre corretges 
(sense forjat) 

0.4 1 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 

 
NOTA: Les sobrecàrregues aplicades en cada un dels sostres es detalla en l’apartat d’Estats de càrrega. 
 
Alternança de sobrecàrregues. 
Segons el DB SE-AE article 3.1.1.7, els valors de les sobrecàrregues ja inclouen l’efecte de l’alternança de càrregues, 
excepte en el cas d’elements crítics com voladissos o zones d’aglomeració. 
 
Reducció de sobrecàrregues 
Com a criteri general, per a la simplificació del càlcul, no s’ha  aplicat cap reducció de sobrecàrregues en aquest 
projecte. Podent-se aplicar per a la seva comprovació. 
 
Sobrecàrregues de balcons en voladís i elements divisors 
L'estructura pròpia de les baranes, ampits o proteccions  de terrasses, miradors, balconades o escales, està 
dimensionada per a resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, de 0.80KN/m en habitatges i edificacions 
d’ús privat (h=1.20m o a la vora superior). 
 
En les zones de tràfic i aparcament, els parapets que delimitin àrees accessibles per als vehicles han de resistir una 
força de 100 kN distribuïda en una longitud de 1,00 metre, a 1,20m d'alçada o sobre la vora superior de l'element. 
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1.2.2. VENT 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 
 
 

  dir. X  dir. Y 
Altura del edifici (m)  4 
Agressivitat de l'entorn  III 
Presió dinàmica del vent  qb =  0.5 kN/m²  qb =  0.5 kN/m² 
Coeficient exposició  ce =  1.76  ce =  1.76 
Coeficient  eòlic  cp =  0.70  cp =  0.70 
  cs =  -0.38  cs =  -0.32 
Sobrecàrrega deguda al vent  qe(p) =  0.62 kN/m²  qe(p) =  0.62 kN/m² 
  qe(s) =  -0.33 kN/m²  qe(s) =  -0.28 kN/m² 

 

L’acció del vent pot expressar-se com:  pebe ccqq ..  

 

      
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COEFICIENT D’EXPOSICIÓ Ce 

Grau agressivitat de l’entorn Altura del punt considerat (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 

I A prop del mar o llac (< 5 km) 2.4 2.7 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 

II Terreny rural pla 2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 

III Zona rural accidentada 1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 

IV Zona urbana 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 

V Centre de negocis 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 

COEFICIENT EÒLIC EN EDIFICIS DE PISOS Cp 

 Esveltesa en el pla paral·lel al vent 

<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 <5.00 

Coeficient eòlic de pressió cp 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 

Coeficient eòlic de succió  cs -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 0.6 0.7 

x 

y 
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1.2.3. ACCIONS TÈRMIQUES I REOLÒGIQUES 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 
 
Código Técnico de la Edificación. DB Salubridad 
Els edificis i els seus elements estan sotmesos a deformacions i canvis geomètrics deguts a variacions de temperatura 
ambient exterior. La magnitud de les mateixes depèn de les condicions climàtiques, l'orientació i de l'exposició de l'edifici, 
les característiques dels materials constructius i dels acabats i revestiments, i del règim de calefacció i ventilació interior, 
així com de l'aïllament tèrmic. 
 
Les variacions de temperatura a l'edifici porten a deformacions de tots els elements constructius, en particular, els 
estructurals, que, en els casos en els que estiguin impedides, produeixen tensions en els elements afectats.  
 
La disposició de juntes de dilatació disminueixen els efectes de les variacions de temperatura. En edificis on l’estructura 
sigui de formigó o acer, la normativa (CTE DB SE-AE) exigeix considerar juntes de dilatació cada 40m de longitud. Per 
tant, en funció de la normativa d’aplicació, i per la forma i dimensions de l’edifici, no s’ha estimat necessari fer juntes de 
dilatació. 
 
Carrera de temperatura 
 

 
 

Temperatura màxima 42/44 ºC 
Temperatura mínima -11/-13 ºC 

 
 

INCREMENT DE TEMPERATURA DEGUT A LA RADIACIÓ SOLAR 

Orientació de la superfície Color de la superfície 

Molt Clar Clar Fosc 

Nord i Est 0ºC 2ºC 4ºC 

Sud i Oest 18ºC 30ºC 42ºC 

 
Estructures de formigó 
 
Coeficient de dilatació tèrmica del formigó 10

-5
 ºC

-1 

 
Estructures d’acer 
 
Coeficient de dilatació tèrmica de l’acer 1,2·10

-5  
ºC

-1 
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1.2.4. SOBRECÀRREGUES DE NEU 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 

Sobrecàrregues de neu considerades 
 kN/m² 
COBERTA 1.00 
  

 
Determinació de la càrrega de neu 
 
1. En cobertes planes de edificis de pisos situats en localitats de altitud inferior a 1.000 m, es suficient considerar una 
càrrega de neu de 1.0 kN/m

2
. 

En altres casos o en estructures lleugeres, sensibles a la càrrega vertical, els valors se obtenen com s’indiquen a 
continuació: 
 

2. Valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal: kn Sq   

 
Essent: 

 = coeficient de forma de la coberta 

Sk = valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal 

 
3. Si la construcció esta protegida de la acció del vent, el valor de la càrrega de neu podrà reduir-se el 20%. 
    Si es troba en un emplaçament fortament exposat, el valor deurà augmentar-se el 20% . 
 
4. En voladissos de cobertes de edificis situats en localitats de altitud superior a 1.000 m, a més de la càrrega superficial 
de neu, deu considerar-se una càrrega lineal pn, a la vora del element, deguda a la formació de gel: 

        kn Sp 23   

 
Càrrega de neu sobre un terreny horitzontal (Sk) 
 

SOBRECÀRREGA DE NEU EN CAPITALS DE PROVINCIA 

Capital Altitud 
(m) 

kN/m² Capital Altitud 
(m) 

kN/m² Capital Altitud 
(m) 

kN/m² 

Albacete  690 0.6 Guadalajara  680 0.6 Pontevedra  0 0.3 
Alicante  0 0.2 Huelva  0 0.2 Salamanca 780 0.5 
Almería  0 0.2 Huesca  470 0.7 San Sebastián  0 0.3 
Ávila  1130 1.0 Jaén  570 0.4 Santader  0 0.3 
Badajoz  180 0.2 León  820 1.2 Segovia  1000 0.7 
Barcelona  0 0.4 Lleida  150 0.5 Sevilla  10 0.2 
Bilbao  0 0.3 Logroño  380 1.0 Soria  1090 0.9 
Burgos  860 0.6 Lugo  470 0.7 Tarragona  0 0.4 
Cáceres  440 0.4 Madrid  660 0.6 Tenerife  0 0.2 
Cádiz  0 0.2 Málaga  0 0.2 Teruel  950 0.9 
Castellón  0 0.2 Murcia  40 0.2 Toledo  550 0.5 
Ciudad 
Real 

640 0.6 Orense  130 0.4 Valencia  0 0.2 

Córdoba 100 0.2 Oviedo  230 0.5 Valladolid  690 0.4 
Coruña 0 0.3 Palencia  740 0.4 Vitoria  520 0.7 
Cuenca  1010 1.0 Palma de 

Mallorca 
0 0.2 Zamora  650 0.4 

Girona  70 0.4 Las Palmas 0 0.2 Zaragoza  210 0.5 
Granada  690 0.5 Pamplona  450 0.7 Ceuta y Melilla 0 0.2 
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Coeficient de forma:   

 
Faldó limitat inferiorment per cornises o carener: 

 
1. Faldó sense impediment al esllavissament :  <30º   = 1    >60º   = 0 

 
2. Faldó amb impediment al esllavissament :               = 1 

 
Faldó limitat inferiorment per aiguafons: 
 
a/ Si el faldó successiu  està inclinat en el mateix sentit, com factor de forma del superior es prendrà el factor de forma del 

de sota. 
 
b/ Si el faldó successiu  està inclinat en sentit contrari, i la semisuma de las inclinacions,   > 30º   = 2, 

en altres casos      = 1+  /30º 

DESCARGA



 1

 1= 2

 1

 2









 
Acumulacions de neu: 
 
1. En els faldons limitats inferiorment per carener  i    <1, descarrega part de la neu aigües avall. 

La descàrrega total per unitat de longitud pd : 
 
 pd = ( 1-  ) · L · Sk 

 
essent L = projecció horitzontal mitjana de la recta de màxima pendent. 
 
2. La acumulació de neu sobre una discontinuïtat (aiguafons) aigües avall del faldó es simula  mitjançant una càrrega 

lineal pa:  
 
 pa = min (   , 1) · pd 

 
que pot suposar-se repartida uniformement en una amplada no major de 2.0 m a un costat i al altre de la discontinuïtat. 

 

3. Si resta descàrrega per repartir (pd  >   pa ) es considerarà altre discontinuïtat més avall sotmesa a la càrrega restant, i a 
si successivament, fins repartir la totalitat de la descàrrega. 
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1.3. ACCIONS ACCIDENTALS 

 
1.3.1. SISME 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 
 
 

Identificació de l'edifici 

Municipi Figueres 

Número de plantes sobre rasant pb 

Tipus d'estructura Pòrtics metàl.lics + forjat col.laborant 

Ductilitat Baixa μ=2 

Classificació segons importància Normal 

 
 

Acceleració bàsica ab/g 0.09 

Coeficient de risc 1.00 

Coeficient amplificació del terreny S 1.13 

Coeficient del terreny C 1.45 

Acceleració de càlcul ac/g = S**ab/g 0.1017 

 
 

CRITERIS APLICACIÓ DE LA NORMA 

Edificis importància moderada No cal aplicar norma  

ab < 0.04g No cal aplicar norma  

0.04g < ab < 0.08g 

Cal aplicar norma  

No cal quan: 
 - pòrtics arriostrats 
 - no fonamentem sobre terrenys 
potencialment inestables 

 

ab > 0.08g Cal aplicar norma  x  
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1.3.2. INCENDI 

 
Segons l’apartat 4.2 del CTE DB-AE, en zones de trànsit de vehicles destinats als serveis de protecció contra 
incendis, es considerarà una acció de 20kN/m², disposada en una superfície de 3m d’amplada per 8m de llargada, en 
qualsevol de les posicions d’una banda de 5m d’amplada, i a les zones de maniobra, on es preveu i es senyalitzi el 
pas d’aquest tipus de vehicles. 
 
Per la comprovació local de les zones citades, es suposarà, independentment de l’anterior, l’actuació d’una càrrega 
de 45kN, actuant en una superfície quadrada de 200mm de costat sobre el paviment acabat, en un qualsevol dels 
seus punts.  
 
Nota: Veure l’apartat d’Hipòtesis de càrrega per la determinació dels efectes de les accions durant un incendi, en 
funció del material de composició de l’estructura. 

 
 
2. ESTATS DE CÀRREGA VERTICALS 

 
Zona: COBERTA 
 
Tipus de forjat   
 Forjat col·laborant  

Gruix xapa 1.00 mm 
  Cantell xapa 5.8 cm 
  Cantell total 14 cm 
 
Estat de càrrega   
 Pes propi   3.50 kN/m²  
 Càrregues permanents  3.70 kN/m²  
 Sobrecàrrega d'envans  0.00 kN/m² G = 7.20 kN/m² 
 Sobrecàrrega d'ús  1.00 kN/m²  
 Sobrecàrrega de neu  1.00 kN/m² Q = 2.00 kN/m² 

Total = 9.20 kN/m² 
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3. MATERIALS 

 
3.1. FORMIGÓ 
 
Normativa: EHE-08 Instruccción de Hormigón Estructural 
 
FORMIGÓ DE NETEJA  HL-150/B/30 
 
Zona:   FON_PLANTA FONAMENTACIÓ  
  

CIMENT Tipus Cem II 

ÀRID Classe rodats 

 

F
O

R
M

IG
Ó

 

HL Tipus de formigó de neteja 

 Fck (28 dies)  - 

 Fck (7 dies) - 

B Consistència (art. 31.5) tova 

 Assentament con d'Abrams 6-9 cm 

30 Tamany màxim de l'àrid 30 mm 

 Ambient - 

150 Màx.relac. AIGUA/CIMENT - 

 Mín. contigut CIMENT 150 kg/m³ 

 Compactació vibrat normal 

 Additius no 

 

ACER 

Tipus d'acer - 

Límit elàstic - 

Límit ruptura - 

 
 
FORMIGÓ EN MASSA  HM-20/B/40/I 
 
Zona:   FON_PLANTA FONAMENTACIÓ 
 

CIMENT Tipus Cem II 

ÀRID Classe rodats 

 

F
O

R
M

IG
Ó

 

HM Tipus de formigó en massa 

20 Fck (28 dies) 20 N/mm² 

 Fck (7 dies) 13.5 N/mm² 

B Consistència (art. 31.5) tova 

 Assentament con d'Abrams 6-9 cm 

40 Tamany màxim de l'àrid 40 mm 

I Ambient I 

 Màx.relac. AIGUA/CIMENT - 

 Mín. contigut CIMENT - kg/m³ 

 Compactació vibrat normal 

 Additius no 

 

ACER 

Tipus d'acer - 

Límit elàstic - 

Límit ruptura - 
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FORMIGÓ ARMAT  HA-25/B/20/IIa 
 
Zona:   FON_PLANTA FONAMENTACIÓ 
 SN01_SOSTRE PLANTA BAIXA  

 
CIMENT Tipus Cem II 
ÀRID Classe rodats 

 

F
O

R
M

IG
Ó

 

HA Tipus de formigó armat 
25 Fck (28 dies) 25 N/mm² 
 Fck (7 dies) 16.25 N/mm² 
B Consistència (art. 31.5) tova 
 Assentament con d'Abrams 6-9 cm 
20 Tamany màxim de l'àrid 20 mm 
IIa Ambient IIa 
 Màx.relac. AIGUA/CIMENT 0.60 
 Mín. contigut CIMENT 275 kg/m³ 
 Compactació vibrat normal 
 Additius no 

 

ACER 
Tipus d'acer  
Límit elàstic --- 
Límit ruptura --- 

 
 
 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT (γM) 

 FORMIGÓ ACER (passiu i actiu) 

SITUACIONS PERSISTENTS O TRANSITÒRIES 1.50 1.15 

SITUACIONS EXTRAORDINÀRIES 1.30 1.00 
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3.2. ACER 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad Estructural. Acero. 
 
Acers en xapes i perfils 
 
1 Els acers considerats son UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general9 
2 També els acers UNE- EN 10210-1:1994 (Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado 
de grano fino), i UNE-EN 10219-1:1998 (secciones huecas de acero estructural conformados en frio). 
 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES DELS ACERS UNE EN 10025 

DESIGNACIÓ 
TENSIÓ LÍMIT ELÀSTIC T. RÒTULA T. ASSAIG 

CHARPI 
 

T <= 16 16 <= t <= 40 40 <= t <= 63 3 <= t <= 100  
S235JR 
S235J0 
S235J2 

235 225 215 360 
20 
0 

-20 

 
 
 

S275JR 
S275J0 
S275J2 

275 265 255 410 
20 
0 

-20 

X 
 
 

S355JR 
S355J0 
S355J2 
S355K2 

355 345 335 470 

20 
0 

-20 
-20(1) 

 
 
 
 

S450J0 450 430 410 550 0  
(1) s’exigeix una energia mínima de 40 J. 

 
3 Característiques mecàniques. 
Mòdul d’Elasticitat (E) :  210.000 N/mm

2
 

Mòdul de Rigidesa (G) :  81.000 N/mm
2
 

Coeficient de Poisson :  0.30 
Coeficient de dilatació tèrmica (α) : 1.2·10

-5
 (ºC)

-1 

Densitat (ρ) :       7850 kg/m
3 

 
Cargols, femelles i arandeles 
 

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES  DELS ACERS PER CARGOLS 
Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Límit elàstic fy (N/mm²) 240 300 480 640 900 
Tensió de ruptura fu (N/mm²) 400 500 600 800 1000 
 X     

 
Materials d’aportació  
 
1 Las característiques mecàniques dels materials d’aportació seran superiors a les del material base. 
2 Les qualitats dels materials d’aportació segons UNE-EN ISO 14555:1999 es consideraran acceptables. 
 
Coeficients parcials de seguretat per determinar la resistència (DB-SE-A) 
 
γM0 = 1.05    (c.p.s. relatiu a la plastificació del material) 
γM1 = 1.05    (c.p.s. relatiu a fenòmens d’inestabilitat) 
γM2 = 1.25    (c.p.s. relatiu a la resistència última del material o secció, i la resistència de les unions) 
γM3 = 1.10     (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats en estat límit de servei) 
γM 3= 1.25     (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats en estat límit últim) 
γM3 = 1.40     (c.p.s. relatiu a l’esllavissament d’unions amb cargols pretesats i forats colissos) 
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 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
1. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
Es tracta del projecte estructural d’un magatzem i crematori  situat a Figueres (Girona). 
 
L’edifici consta d’una  sola planta 
 
La tipologia estructural escollida per resoldre aquesta estructura ha estat de pòrtic metàl·lic i forjat col·laborant.  
 
La totalitat de la fonamentació quedarà recolzada sobre l’estrat portant anomenat Unitat 2. Es resoldrà a partir de 
sabates aïllades i pous per poder assolir el nivell de -1.20m que és on es troba aquesta unitat.  
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MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 

 
1. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

 
Vida útil de l'edifici:  50 anys 
 
VERIFICACIONS DE L’ESTRUCTURA BASADES EN COEFICIENTS PARCIALS 
 
Norma: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE Seguridad Estructural 
 
VERIFICACIÓ DE LA CAPACITAT PORTANT 
 

Verificació de l’estabilitat:  stbddesestd EE ,.,   

 
essent: Ed, dst  valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

 

Verificació de la resistència:  dd RE   

 
essent: Ed valor de càlcul de l’efecte de les accions 
 Rd valor de càlcul de la resistència corresponent 

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

Situacions permanents o transitòries:  j1  G,j Gk,j +P P + Q,1 Qk,1+j1 Q,i 0,i Qk,i 
 

Situacions accidentals:   j1 G,j Gk,j +  P P + Ad + Q,1 1,1 Qk,1 +  j1 Q,i2,iQk,i 

 

Situacions sísmiques:   j1 Gk,j + P + Ad +j12,iQk,i 
 
On: 
Gk, Valor característic de les accions permanents. 

G,j Gk.j Valor de càlcul de les accions permanents. 
Qk,1 Valor característic de les accions variables. 

Q,j Qk,j Valor de càlcul de les accions variables. 
P Valor característic de l’acció de pretesat. 

P P            Valor de càlcul de l’acció de pretesat. 
A Valor característic de l’acció accidental.    
Ad Valor de càlcul de l’acció accidental.  

0,i Qk,i Valor representatiu de la combinació de les accions variables concomitants. 

1,i Qk,1 Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant. 

2,i Qk,i Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o amb l’acció accidental. 
 

COEFICIENTS PARCIALS DE SEGURETAT PER A LES ACCIONS 

Tipus de verificació  Tipus d’acció  Situació persistent o transitòria 

Desfavorable Favorable 

Resistència Permanent   

Pes propi, pes del 
terreny 

1.35 0.80 

Empenta del terreny 1.35 0.70 

Pressió de l’aigua  1.20 0.90 

Variable  1.50 0.00 

Estabilitat Permanent   

Pes propi, pes del 
terreny 

1.10 0.90 

Empenta del terreny 1.35 0.80 

Pressió de l’aigua 1.05 0.95 

Variable 1.50 0.00 

 
NOTA:Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el següent apartat de la 
mateixa norma. 
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COEFICIENTS DE SIMULTANEÏTAT 

 
0  1  2  

SOBRECÀRREGA SUPERFICIAL D’ÚS. 
CATEGORIA A.   Zones residencials 
CATEGORIA B.   Zones administratives. 
CATEGORIA C.   Zones destinades a públic. 
CATEGORIA D.   Zones comercials. 
CATEGORIA F.    Zones de trànsit i d’aparcament. 
                             (vehicles lleugers amb pes total inferior a 30.00 kN). 
CATEGORIA G.   Cobertes transitables. 
CATEGORIA H.   Cobertes accessibles únicament per manteniment. 

 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 
0.70 

 
(1) 

0.00 

 
0.50 
0.50 
0.70 
0.70 
0.70 

 
(1) 

0.00 

 
0.30 
0.30 
0.60 
0.60 
0.60 

 
(1) 

0.00 

NEU                      Alçada superior a 1000 m. 
                              Alçada igual o inferior a 1000 m. 

0.70 
0.50 

0.50 
0.20 

0.20 
0.00 

VENT 0.60 0.50 0.00 

TEMPERATURA 0.60 0.50 0.00 

ACCIONS VARIABLES DEL TERRENY 0.70 0.70 0.70 

(1) en cobertes transitables, el valor corresponent d’ús serà el mateix que el que li dona accés. 

 
 
VERIFICACIÓ DE L’APTITUD PEL SERVEI 
  
Combinació d’accions 
 
En aquests casos, les combinacions de les accions es definiran d’acord amb els següents criteris: 
 
Accions de duració curta i que poden resultar irreversibles (combinació d’accions de tipus característic). 

  j1 Gk,j +P+Qk,1 +j1 0,1Qk,i 

 
Accions de duració curta que poden ser reversibles (combinació d’accions de tipus freqüent). 

  j1 Gk,j +P + 1,1Qk,1 +  j1 2,i Qk,i 

 
Accions de llarga duració (combinació d’accions de tipus quasi permanents). 

  j1  GJ GKJ + j1 G*J G* KJ + P PK+  j1 Q,i2,iQk,i 

Deformacions 
 
Restriccions relatives a les deformacions verticals. 
 

DEFORMACIONS VERTICALS 

FLETXES RELATIVES. 
Sostres amb envans fràgils i/o paviments rígids sense junts. 
Sostres amb envans ordinaris i/o paviments rígids amb junts. 
Resta dels casos. 
CONFORT DELS USUARIS. 
Combinació d’accions de curta duració característica. 
Per qualsevol combinació d’accions quasi permanents. 

 
L/500 
L/400 
L/300 

 
L/350 
L/300 

 
Restriccions relatives a les deformacions horitzontals. 
 

DEFORMACIONS HORITZONTALS 

PER QUALSEVOL COMBINACIÓ D’ACCIONS CARACTERÍSTIQUES. 
Desplom total. 
Desplom local. 
PER QUALSEVOL COMBINACIÓ D’ACCIONS QUASI PERMANENTS. 
Desplom relatiu. 

 
Htotal/500 
Hplanta/250 

 
H/250 

 

VERIFICACIONS DELS FONAMENTS BASADES EN COEFICIENTS PARCIALS 
 
Norma: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico SE-C Cimientos 
 
VERIFICACIÓ DELS ESTATS LIMIT ÚLTIMS 
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Verificació de l’estabilitat de la fonamentació:  stbddesestd EE ,.,   

essent: Ed, dst  valor de càlcul de l’efecte de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb valor de càlcul de l’efecte de les accions estabilitzadores 

 

Verificació de la resistència del terreny:   dd RE   

essent:  Ed valor de càlcul de l’efecte de les accions 
 Rd valor de càlcul de la resistència del terreny 

  
Verificació de la capacitat estructural de la fonamentació: 
La resistència de la fonamentació com element estructural quedarà verificada si el valor de càlcul de l’efecte de les 
accions de l’edifici i el terreny sobre la fonamentació no supera el valor de càlcul de la resistència de la fonamentació com 
element estructural. 
 
Valors de càlcul de l’efecte de les accions: 
El valor de càlcul dels efectes de les accions sobre la fonamentació es determinaran, a partir de la combinació d’accions 
que s’hagin de considerar simultàniament. Això inclou, tant les accions de l’edifici sobre la fonamentació, com les accions 
geotècniques transmeses pel terreny, per les quals tindrem en compte el següent. 
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COEFICIENTS DE SEGURETAT PARCIALS 

SITUACIÓ  TIPUS DE SOL·LICITACIÓ MATERIALS ACCIONS 

 γR γM γE γF 

P
E

R
S

IS
T

E
N

T
 O

 T
R

A
N

S
IT

Ò
R

IA
 

Enfondrament 3.00 1.00 1.00 1.00 

Esllavissament 1.50 1.00 1.00 1.00 

Bolcada     

 Acció estabilitzadora 1.00 1.00 0.90 1.00 

 Acció desestabilitzadora 1.00 1.00 1.80 1.00 

Estabilitat global 1.00 1.80 1.00 1.00 

Capacitat estructural --- --- 1.60 1.00 

PILOTS     

 Arrancada 3.50 1.00 1.00 1.00 

 Trencament horitzontal 3.50 1.00 1.00 1.00 

PANTALLES     

 Estabilitat fons d’excavació 1.00 2.50 1.00 1.00 

 Sifonament 1.00 2.000 1.00 1.00 

 Rotació o translació     

  Equilibri límit 1.00 1.00 0.60 1.00 

  Model de Winkler 1.00 1.00 0.60 1.00 

  Elements finits 1.00 1.50 1.00 1.00 

E
X

T
R

A
O

R
D

IN
À

R
IA

 

Enfondrament 2.00 1.00 1.00 1.00 

Esllavissament 1.10 1.00 1.00 1.00 

Bolcada     

 Acció estabilitzadora 1.00 1.00 0.90 1.00 

 Acció desestabilitzadora 1.00 1.00 1.20 1.00 

Estabilitat global 1.00 1.20 1.00 1.00 

Capacitat estructural --- --- 1.00 1.00 

PILOTS     

 Arrancada 2.30 1.00 1.00 1.00 

 Trencament horitzontal 2.30 1.00 1.00 1.00 

PANTALLES     

 Rotació o translació     

  Equilibri límit 1.00 1.00 0.60 1.00 

  Model de Winkler 1.00 1.00 0.60 1.00 

  Elements finits 1.00 1.50 1.00 1.00 

 
 
VERIFICACIÓ DEL ESTATS LIMIT DE SERVEI 
 

VALORS LIMIT BASATS EN LA DISTORSIÓ ANGULAR 

MESURADA EN VERTICAL 

TIPUS D’ESTRUCTURA LIMIT 

Estructures isostàtiques i murs de contenció. 1/300 

Estructures reticulades amb tabiqueria de  separació 1/500 

Estructures de pannells prefabricats. 1/700 

Murs de càrrega sense armar amb flexió cóncava cap a munt. 1/1000 

Murs de càrrega sense armar amb flexió cóncava cap a vall. 1/2000 

MESURADA EN HORITZONTAL 

TIPUS D’ESTRUCTURA LIMIT 

Murs de càrrega 1/2000 
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 COMPORTAMENT ENFRONT EL FOC 

 
Normativa: Código Técnico de la Edificación. DB Seguridad en caso de Incendio 
 
 

Tipus d'edifici Industrial 
Altura d'evacuació 0.0 

 
 

RESUM SITUACIONS 
PLANTABAIXA R-30 

 
 

OBSERVACIONS 
 

 
 

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Ús del sector d’incendi considerat 
(1)

 Plantes 
soterrani 

Plates sobre rasant 
(alçada evacuació edifici) 

< 15 m. < 28 m ≥ 28 m. 

Habitatge unifamiliar 
(2)

 R-30 R-30 ---- --- 

Residencial habitatge, residèncial públic. 
Docent, administratiu. 

R-120 R-60 R-90 R-120 

Comercial, pública concurrència, hospitalari R-120 
(3)

 R-90 R-120 R-180 

Aparcament. 
(edifici ús exclusiu o sobre un altre ús). 

 R-90   

Aparcament. 
(situat sota un altre ús). 

 R-120 
(4)

   

(1)  
(2) 

(1)
 La resistència al foc suficient d’un forjat és la que resulti al considerar-lo com a sostre del sector 

d’incendi situat sota el mencionat forjat. 
(3) 

(2)
 En habitatge unifamiliar agrupat o adossat, els elements que formen part de l’estructura comú, 

tindran la resistència al foc exigible a edificis d’ús Residencial habitatge. 
(4) 

(3)
 R-180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici es superior a 28 m. 

(5) 
(4)

 R-180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats. 
(6)  

 
 

RESISTÈNCIA AL FOC SUFICIENT DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS  
DE ZONES DE RISC INTEGRADES ALS EDIFICIS 

Risc especial baix R-90 

Risc especial mig R-120 

Risc especial alt R-180 

 

Resum tipologies estructurals Solució adoptada 
Estructura de formigó armat Augment de secció 
Estructura d'acer Protecció 
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2. MÈTODE DE CÀLCUL 

 
Accions  
 
Les accions que es sol.liciten a cadascun dels elements  que composen l'estructura, estan d'acord amb el que dicta el 
Codi Tècnic DB-SE (Documento Básico – Seguridad Estructural) i DB-SE-AE (Documento Básico – Seguridad Estructural 
– Acciones en la Edificación). 
 
El procés de càlcul dels esforços de les esmentades  accions produeixen en cadascun dels elements estructurals,  
s'efectua amb ordinador, segons les lleis de l'elasticitat lineal  a través del mètode de les deformacions i de la matriu de  
rigidesa global.  
 
Els mètodes de càlcul particulars corresponents als elements singulars, es troba explicat en la justificació de càlcul del 
mateix (veure annexes de càlcul). 
 
Formigó  
 
Els elements de formigó armat que composen  l'estructura estan calculats -d'acord amb la vigent EHE - 98:  "Instrucción 
para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón  en Masa o Armado"- considerant el període plàstic del diagrama 
tensió-deformació, amb distribució parabòlica-rectangular,  seguint el mètode de càlcul en ruptura.  
L’anàlisi del vinclament es fa directament en el model de càlcul. En el cas en que s’analitzin elements aïllats, s’utilitzarà el 
mètode aproximat indicat a la EHE-98. 
 
Acer 
 
Els elements d'estructura metàl·lica en acer laminat  s'han calculat segons Codi Tècnic, en el seu apartat de DB-SE-A 
(Documento Básico – Seguridad Estructural – Acero). Normalment s’utilitzaran models elàstics i lineals en les 
comprovacions enfront els estats límits de servei. Enfront els estats límits últims utilitzarem sempre models elàstics, si bé 
en l’anàlisi global si les seccions crítiques corresponen a la classe 1, o en la comprovació de nusos o seccions de les 
classes 1 i 2, realitzarem l’anàlisi en règim elàstic, règim elàstic amb redistribució de moments, elastoplàstic, rígid-plàstic o 
qualsevol combinació que considerem oportuna.  
En el cas d’estructures traslacionals, l’anàlisi de les imperfeccions inicials es fa introduint accions equivalents que simulen 
les mencionades imperfeccions (article 5.4.2). El vinclament s’analitza directament en el model de càlcul, excepte 
elements aïllats que s’analitzen a partir de la determinació del coeficient de vinclament de l’element considerat. 
 
Fonamentacions 
 
Pel que fa a l’avaluació de les empentes del terreny i procediments de càlcul vinculats al disseny d’elements de 
fonamentació es segueix el DB-SE-C (Documento Básico – Seguridad Estructural – Cimientos). 
Els paràmetres mecànics del sòl, queden fixats per l’estudi geotècnic. Els aspectes més significatius del mateix estan 
recollits en aquest mateix document.  
 

 
Per la realització del dimensionat de l’estructura s’ha emprat els següents programes informàtics: 

 
WINEVA 8.03 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès 
(Ramon Sastre & Jaume Coris) 
Última actualització: juny de 2016 
S’ha utilitzat per estudiar els pòrtics de formigó i la distribució de moments en els forjats, així com determinats 
elements petits i aïllats. 
 
ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2018 
Autodesk 
Programa d'anàlisi general pel mètode dels elements finits, que contempla càlcul en règim no-lineal i dinàmic. 
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4.1. Dades de l'obra 
 

Tipus d'obra 
Magatzem de planta baixa adossat a un edifici existent. 

Emplaçament 
Interior del Cementiri Municipal. Passeig del Cementiri. Figueres .(Alt Empordà) 

Superfície construïda total 
118,12 m2 

Promotor 
Ajuntament de Figueres 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Carme Riu Canal  

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Carme Riu Canal  

 

4.2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 

Topografia 
Topografia  plana 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
Capa superficial  d’1,20 m. d’argila sorrenca amb restes de runa i totxanes. Segona capa de 1,30 m. amb sorra argilosa i còdols de calcaria. 
Finalment capa d’argila amb sorra i nòdols subarrodonits de carbonat. Nivell freàtic a 3,80 m. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Ús cementiri  

Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
Sanejament, aigua potable, xarxa elèctrica,  enllumenat públic. 

Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 
Amplada carrers 4,50 m. no hi ha voreres, però sí parterres de gespa. Densitat de circulació baixa. 

 

4.3.Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres 
de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents 
i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball 
en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, 
quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a 
l'annex III del Reial Decret. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 

4.4. Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació 
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de 

l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 

substàncies perilloses 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
- La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

 
- Evitar riscos 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de 

treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 

d'encomanar les feines 
 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 
només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 
alternatives més segures 
 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos 
derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 

4.5. Identificació dels riscos. 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es 
poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot 
moment el risc d'incendi. 
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Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
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- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçassos 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
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- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
4.6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D.1627/1997)  
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
Mesures de prevenció i protecció 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d'acció, frenada, blocatge, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
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- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de mandils. 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire. 
 
Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
 

S'informarà a l' inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

4.7. Relació de normes i reglaments aplicables 
 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció): 
  
Decreto 297/1997, de25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de policia sanitaria i mortuaoria. 
 
Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

 
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificacions: RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 



49 
 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores 

 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 

 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, Art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 

 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 



50 
 

 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 
Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local: Ordenances municipals. 

-    Codigo Técnico de la Edificación”:DB HE, DB SU, DB SI .Real Decreto 314/2006 , de 17 de marzo. 

- El Projecte Bàsic i Executiu de Magatzem per a Cementiri encarregat per l’Ajuntament de Figueres , situat al Passeig del Cementiri de Figueres , i 
projectat per l’arquitecte Carme Riu Canal , compleix el “Codigo Técnico de la Edificación”:DB HE, DB SU, DB SI .Real Decreto 314/2006 , de 17 de 
marzo. 

- Es tracta d’un edifici adossat amb tres façanes i una mitgera. La construcció és en planta baixa , amb l’espai destinat a magatzem per a vehicles i forn 
crematori .Els fonaments estan formats per sabates aÏllades .L’estructura està formada per pilars i jàsseres d’estructura metàl·lica. Hi haurà 
instal·lacions d’aigua, electricitat i sanejament . 

- El DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització , el compleix ja que el punt més alt està situat a 0,20 cm. del terra i per tant no és necessària cap 
barrera de protecció. 

- El DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi , compleix el recobriment mínim de les armadures en el forjat  i la pintura a l’estructura metàl·lica.  

 
 
 

Carme Riu i Canal, arquitecte. 
 
 

Figueres, març del 2019 . 
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5.1.  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. 
 

5.2. CAPÍTOL I: CONDICIONS FACULTATIVES 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i 
impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva 
especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per 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 els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de 
l'obra. 
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
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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 estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en 
 el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i 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. 
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Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista 
serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el 
temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà 
l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 
 
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 demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà 
presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 
Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el 
Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que 
per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 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. 
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L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base 
d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat 
prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària 
perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es 
dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al 
menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre 
tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la 
realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 
econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major   
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran 
segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, 
enderrocs, recalssos 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, lliurin 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'editaran per triplicat i se‘n lliuraran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al 
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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 les amidaments. 
 
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 redactades i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els 
materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 
finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes 
d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que 
ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, 
ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els 
treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del 
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els 
casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï 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 d’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 d’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) 
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Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les 
instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon 
aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en 
aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de 
les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir 
la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també 
als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, es redactarà una acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta 
data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa redactaran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els 
defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional 
de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final 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 a la seva amidament definitiu, amb 
la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva 
signatura, servirà per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou 
mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del 
Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les 
reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la 
provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Pròrroga del termini de garantia 
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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. 
 

5.3. 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. 
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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 plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en 
l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses 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 
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Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error 
o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb 
referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus o de la forma de mesurar les unitats 
d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions 
particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les unitats 
que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el 
Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmagatzematge de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà 
responsable el Contractista.  
 
Epígraf 4: Obres per administració. 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, 
sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el 
mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne 
els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els 
obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent 
del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte 
d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs 
convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i 
la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular 
la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars que 
calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent 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: 
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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. 
 
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 
recercir-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. 
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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 la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 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 amidament necessaris per estendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la 
relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta 
nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que 
consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista 
si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del 
seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon 
compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni 
recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, 
les certificacions s’estendran a l'origen. 
 
Millores d'obres 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 prèvia medició 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 
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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 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. 
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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 
 
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 lliurament 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 lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el 
paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 

5.4. CAPÍTOL III: COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ SOBRE OBRES. 
 
 El contractista queda obligat al compliment de les Ordenances Municipals i la legislació vigent en els seus respectius camps 
d'aplicació. Es donarà estricte acompliment a les Normes, Disposicions, Decrets i Instruccions que s'enumeren a continuació. En el cas de que 
algun dels treballs a efectuar no vingués regulat per alguna d'aquestes normes d'obligat compliment, es consideraran com a obligatòries les 
"Normas Tecnológicas de la Edificación" editades pel "Ministerio de la Vivienda". 
 



 

 

0.11.1. Disposicions Legals. Estat Central. 
 
0.11.1.1. Codi tècnic d'edificació 
 
NBE-AE-88. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN. 
Reial Decret 1370/88. BOE 17/11/88 

 
NBE-FL-90 "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO" 
Decret 1723/90 del 20/12 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 04/01/91. 

 
NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS" 
Decret 1572/90 del 30/11 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 12,13 i 15 a 19/11/90 

 
NBE-CA-88 SOBRE  "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS" 
Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88. 

 
NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS" 
Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96 

 
NBE-CT-79 "CONDICIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS" 
Reial Decret 2429/1979, de la Presidència del Govern. BOE 22/10/79. 

 
NBE-EA-95 "ESTRUCTURAS DE ACERO EN EDIFICACIÓN" 
Reial Decret 189/95 de 10/11 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 18/01/96. 

 
0.11.1.1.1. MARC LEGAL GENERAL 

 
DECRET 2263/1974, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria. BOE 197 de 7/8/1974. 

 

DECRET 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària i Mortuòria. DOGC 297/1997 DE 28/11/1997. 

 

DECRET 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula amb caràcter supletori,els serveis funeraris municipals. 

 
LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental. 
 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
Llei 38/1999 . BOE 6/11/99 

 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. 
Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda. BOE 24/03/71 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90 
Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 11/07/90 

 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-97. 
Reial Decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97. 

 
NORMA NCSE-02. CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN  
Decret 997/2002 del 27/09 del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 27/09/02 
 
INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 
Decret 2608/96 de 20 de desembres del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97 

 
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88 
Ordre del 27/07/88 del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 03/08/88 

 
EHE. INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Reial Decret 2661/98 . BOE 13/01/99 

 
0.11.1.1.2. CONDICIONAMENTS I INSTAL·LACIONS 

 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 
Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. BOE 23/5/89. 

 
PARARRAYOS RADIOACTIVOS. 
Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/07/86. 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
Reial Decret 1942/93 de 05/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 14/12/93 
 
0.11.1.1.3. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 



 

 

 
REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 03/02/40. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52. 

 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Ordre del 09/03/71 del Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/71 

 
EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES. 
Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. 

 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS 
Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. Correccions BOE 07/03/81 i 16/11/81. 

 
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
Ordre 20/9/86. BOE 17/10/70 

 
NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. 

 
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO , LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO. 
Ordre 31/08/87. BOE 18/09/87 
 
INSTRUCCION TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS 
TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
Ordre 28/06/88. BOE 24/04/88 

 
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 
Reial Decret 1316/1989 de  27 d'octubre. BOE 02/11/89  

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Llei 31/1995. BOE 10/11/95 

 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
Reial Decret 39/1997 de Gener de 1997. BOE 31/01/97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS  DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. 

 
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. Y E.P. 
Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
Reial Decret 486/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
Reial Decret 487/1997 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
Reial Decret 488/97 de 14 d'abril. BOE 23/04/97 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRES 
O.M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 7/03/81 i 16/11/81 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 07/08/97 

 
0.11.1.1.4. APARELLS ELEVADORS 

 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS. 



 

 

Decret 2291/85 de 08/11 del Ministeri d'Indústria i Energia. BOE 11/12/85 

 
CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR Y LAS NORMAS PARA LA APROBACIÓN DE LOS EQUIPOS IMPULSORES DE APARATOS ELEVADORES DE 
PROPULSIÓN HIDRAÚLICA 
Ordre del Ministeri d´Indústria. BOE 09/08/74 

 
AMPLIACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 96/16/CE SOBRE ASCENSORES 
Reial Decret 1314/97 de 01/08. BOE 30/09/97 

 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES. 
Ordre 30/6/66. BOE (26/7/66) . 

 
0.11.2. Disposicions Legals. Generalitat de Catalunya. 
 
CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ. 
Decret 375/88 d'1/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 28/12/88. 

 
OBLIGATORIETAT  DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA 
RELATIVA AL SOSTRE I ELEMENTS RESISTENTS 
Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 

 
RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ (RECOMANACIONS UC-85). 
Ordre del Departament d'Urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOGC 3/5/85. 

 
GESTIÓ DE RESIDUS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
Decret 201/94  

 
CRITERIS D'UTILITZACIÓ EN L'OBRA PÚBLICA DE DETERMINATS PRODUCTES UTILITZATS EN L'EDIFICACIÓ. 
Reial Decret 22/06/98. DOGC 3/8/98 

 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. 
Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. 

 
CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 
Decret 135/95. DOGC 24/03/95 

 
CONDICIONATS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91 
Decret 241/1994 de 26/07 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 30/09/94. 
 

 
0.11.2.0.1. ELECTRICITAT 

 
NORMES PARTICULARS. INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ. 
Resolució del Departament d'Indústria 24/02/83. DOGC 6/7/83. 

 
0.11.2.0.2. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 
s'aprova el model del llibre d'incidències OBRES de construcció 
Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98 

 
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION : DB HE ,DB SU , DB SI . 
Real Decreto 314/2006 , de 17 de marzo. 
 

 
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. 
 

Carme Riu i Canal, arquitecta. 
 

Figueres, març del 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS 

PARTICULARS



 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

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. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la 

pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva 

densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir 

cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó 

o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 

que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 

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

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, 

o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori 

realitzar els assajos anteriors. 

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 

preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris 

contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 

especificacions de l'article 27 de la EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, 

realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per l'amasat ni pel 

curat. 

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 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 

estableixi explícitament la DF. 

No ha de tenir margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han 

de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie 

de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1,0 % del pes 

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

28 de la EHE. 

 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

  Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%   
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SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en 

pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

<= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una 

classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15% 

Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d'alta resistència: < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 

la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar 

l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali 

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

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

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

¦ ¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦ 0 ¦ 4 ¦ 16 ¦ 40 ¦ 70 ¦ 77 ¦ (1) ¦ 

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Inferior¦ 15 ¦ 38 ¦ 60 ¦ 82 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 

 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o 

alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70 

- Resta de casos: >= 75 

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5% 

 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 

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

- Granulat fí: 
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- Granulat arrodonit: <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 

classe específica d'exposició: <= 10% en pes 

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 

¦ Tamís   ¦ Percentatge en ¦  Condicions    ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa  ¦                 ¦ 

¦  mm     ¦   pel tamís    ¦                 ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  5,00   ¦       A        ¦     A = 100    ¦ 

¦  2,50   ¦       B        ¦ 60 <= B <= 100 ¦ 

¦  1,25   ¦       C        ¦ 30 <= C <= 100 ¦ 

¦  0,63   ¦       D        ¦ 15 <= D <= 70  ¦ 

¦  0,32   ¦       E        ¦  5 <= E <= 50  ¦ 

¦  0,16   ¦       F        ¦  0 <= F <= 30  ¦ 

¦  0,08   ¦       G        ¦  0 <= G <= 15  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦ Altres  ¦                 ¦ C - D <= 50    ¦ 

¦  condi- ¦                 ¦ D - E <= 50    ¦ 

¦  cions  ¦                 ¦ C - E <= 70    ¦ 

+-------------------------------------------------+ 

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

química sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es 

compleixen les condicions requerides per l'us al que es pretén destinar. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 

Els  àrids  s'han  d'emmagatzemar  de  tal  manera  que  quedin  protegits  contra  la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. 

Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 

granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres 

d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

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

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 

i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació 

comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
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- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la 

EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori 

de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment 

de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 

de  suficient informació, podrà determinar l'execució de  comprovacions mitjançant 

assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133). 

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es 

considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan 

mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec 

de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de 

les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe 

específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques 

dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder 

acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): 

<= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes 

de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a 

la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són 

del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les 

mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins. 

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 

B033 GRAVES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

  Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:   
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- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 

considerat són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han 

d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o 

que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a 

un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 

 

CARÁCTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 

provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 

granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 

explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de la EHE. 

A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han 

de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie 

de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 

- Continguts màxims d'impureses: 

- Material ceràmic: <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 

- Asfalt: <= 1% del pes 

- Altres: <= 1,0 % del pes 

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

28 de la EHE. 

 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de 

residus de la construcció. 

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o 

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 
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superior al 10% en pes. 

Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 

 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 

Contingut de formigó: > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició 

I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 

dels elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics: Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 

provinents de formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables: Nul 

Contingut de compostos fèrrics: Nul 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que 

s'utilitzen per a la confecció del formigó 

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, 

dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat 

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de 

formigó serà menor que les següents dimensions: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o 

entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la 

direcció de formigonat) 

- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un 

angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat 

sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre 

el primer punt i el segon del paràgraf anterior. 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a 

cada cas. 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 

- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5% 

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
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Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 

específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): 

- Granulats naturals <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats: <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0% 

Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06% 

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la 

UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5% 

- Altres granulats: Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5% 

- Altres granulats: Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 

146-508 EX): Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la 

Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals: <= 40 

Absorció d'aigua: 

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10% 

- Granulats reciclats mixtos: < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5% 

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 

- Granulats gruixuts naturals: <= 18% 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el 

tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix 

la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar 

l'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali 

carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de 

roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos 

ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 

naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o 

altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal 

acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 

fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del 

sistema de drenatge. 

Plasticitat: No plàstic 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40 

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30 

Condicions generals de filtratge: 

- F15/d85: < 5 

- F15/d15: < 5 

- F50/d50: < 5 
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(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària 

superior de la proporció x% del terreny a drenar) 

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 

- F60/F10: <20 

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 

- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 

filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del 

sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i 

així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús 

de filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes 

del  compliment  de  les  condicions  anteriors,  s'atendrà  únicament  a  la  corba 

granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant 

haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, 

les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 

següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4 

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR 

(NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 

evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 

emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

 

GRAVA PER A DRENATGES: 

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 

General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament 

proporcionat per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les 

toleràncies de l'àrid subministrat. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de 

ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre, 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres 

i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de 

seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i 

normes administratives nacionals de cada estat membre, 

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 

Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han 

de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat 

membre: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE 

i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació 

comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids 

que no compleixen amb l'article 28.4.1. 

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 

- Naturalesa del material 

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 

- Presència d'impureses 

- Detalls de la seva procedència 

- Altre informació que resulti rellevant 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació 

que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el 

material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 

idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 

determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de la 

EHE. 

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un 

certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori 
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de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment 

de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de la EHE. 

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar 

de  suficient informació, podrà determinar l'execució de  comprovacions mitjançant 

assaigs. 

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a 

poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva 

fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a 

verificar la conformitat de les especificacions: 

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Partícules toves (UNE 7134) 

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de 

pes específic 2 (UNE EN 1744-1). 

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 

- Assaig petrogràfic 

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

- Assaig d'identificació per raigs X. 

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat 

corresponent. 

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 

m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del 

material: 

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids 

naturals ha de contenir: 

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si 

la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les 

especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material 

corresponent en l'execució del reblert. 

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-08 amb les característiques 

següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

  - Ciments d'aluminat de calci (CAC)   
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- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, 

de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou 

llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència 

i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 

l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o 

comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del 

pes sec del ciment. 

 

CIMENTS COMUNS (CEM): 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma 

UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o 

barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus 

poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt: S 

- Fum de sílice: D 

- Putzolana natural: P 

- Putzolana natural calcinada: Q 

- Cendra volant Sicília: V 

- Cendra volant calcària: W 

- Esquist calcinat: T 

- Filler calcari L: L 

- Filler calcari LL: LL 

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

addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦      Denominació                    ¦ Designació  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                      ¦ CEM I      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria          ¦ CEM II/A-S ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/B-S ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice    ¦ CEM II/A-D ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana        ¦ CEM II/A-P ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/B-P ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/A-Q ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/B-Q ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres          ¦ CEM II/A-V ¦ 

¦ volants                              ¦ CEM II/B-V ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/A-W ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/B-W ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb esquist          ¦ CEM II/A-T ¦ 
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¦ calcinat                             ¦ CEM II/B-T ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler           ¦ CEM II/A-L ¦ 

¦ calcari                              ¦ CEM II/B-L ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/A-LL ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                 ¦ CEM II/A-M ¦ 

¦                                      ¦ CEM II/B-M ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de               ¦ CEM III/A  ¦ 

¦ forn alt                             ¦ CEM III/B  ¦ 

¦                                      ¦ CEM III/C  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                    ¦ CEM IV/A   ¦ 

¦                                      ¦ CEM IV/B   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                       ¦ CEM V/A    ¦ 

¦                                      ¦ CEM V/B    ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i 

CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del 

clinker han de ser declarats a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la 

norma UNE-EN 197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 

956/2008 de 6 de juny. 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 

14647. 

 

CIMENTS BLANCS (BL): 

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 

80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de 

ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117): >= 85 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 

(CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de 

durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les 

especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de 

complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les 

especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de 

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris 

(CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons 

el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦      Denominació                    ¦ Designació  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                      ¦     I      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria          ¦   II/A-S   ¦ 

¦                                      ¦   II/B-S   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice    ¦   II/A-D   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana        ¦   II/A-P   ¦ 

¦                                      ¦   II/B-P   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres          ¦   II/A-V   ¦ 
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¦ 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. 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, 

protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no 

s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos 

- Classes 42,5 : 2 mesos 

- Classes 52,5 : 1 mes 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación 

de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 

productos prefabricados. 

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE. 

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes 

al agua de mar. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE 

CALÇ (CAC): 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció, 

- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a 

construcció i per a la fabricació de productes de construcció: 

- Sistema 1+: Certificació de Conformitat CE 
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El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com 

a mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 

principals) i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit 

superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer 

també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS 

RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 

informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase de inspecció visual del subministrament 

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 

comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 

mecàniques mitjançant la realització d'assaigs de identificació i, si es el cas, 

d'assaigs complementaris. 

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 

comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de 

Conformitat del Reial Decret 1313/1988 
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- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del 

fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació 

precisa de reconeixements del distintiu. 

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment 

a  una  inspecció  visual  per  comprovar  que  no  ha  patit  alteracions o  barreges 

indesitjades. 

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 

Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases 

anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en 

els Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de 

la composició, l'altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l'altre per ser 

conservada preventivament. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i 

la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no 

estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 

meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el 

seu aspecte o color. 

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els 

criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'acopi existent a obra. 

S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són 

satisfactoris. 

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-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 

dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

-     R:     Resistència     característica     a     compressió,     en     N/mm2 

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 

plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

  congruència  de  les  característiques  especificades  de  grandària  màxima  del  granulat,   
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consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 

d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 

de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum 

de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 

d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del 

ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 

quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 

l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 

UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir 

la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors 

de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat 

del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment 

(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 

0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 

ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos 

especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i 

CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 

EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 

ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 

- A totes les obres: <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 

- Formigó armat: <= 0,65 

- Formigó pretesat: <= 0,60 
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Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 

superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 

ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

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

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

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦ Assentament con  ¦           Condicions                ¦ 

¦   d'Abrams(mm)   ¦              d'ús                   ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦  130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec              ¦ 

¦  H >= 160        ¦ - Formigó bombejat, submergit o      ¦ 

¦                   ¦  abocat sota aigua amb tub tremie   ¦ 

¦  H >= 180        ¦ - Formigó submergit, abocat sota     ¦ 

¦                   ¦  fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦ Grandària  ¦ Contingut ¦ 

¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦     32     ¦   350   ¦ 

¦     25     ¦   370   ¦ 

¦     20     ¦   385   ¦ 

¦     16     ¦   400   ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

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

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

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

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

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

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula 

de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula 

inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 

4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 

450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment: <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 

d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior 

al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 
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- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 

mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com 

a mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 

Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 

pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a 

l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 

formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 

segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 

central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 

norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, 

segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 

qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

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

plantes <= 2 

- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 

mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 

anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que 

s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de la EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 

abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 

determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de 

la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 

disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 

metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat 

una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 

formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 

antiguitat màxima de 6 mesos. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
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Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 

(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i 

no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora 

dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest 

formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 

modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

freqüència indicada, els següents assaigs: 

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

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 

(UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 

prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 

l'altre per la tarda. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 

partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una 

de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

la EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

la EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

la EHE-08: N >= 2 

- Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 

control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 

x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control 

d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 

comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 

resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 
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Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x K2rN >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 

d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, 

en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: 

f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck. 

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 

formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 

correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de 

menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 

pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència 

de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 

que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 

28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins 

dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 

En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 

s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 

acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 

sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser 

inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 

qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 

83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació 

dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma 

UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 

resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana 

del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
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les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar 

la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 

unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 

expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de 

les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i 

assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 

coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 

- 2 sèries: 0,88 

- 3 sèries: 0,91 

- 4 sèries: 0,93 

- 5 sèries: 0,95 

- 6 sèries: 0,96 

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula 

de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 

 
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-08. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 

dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretesat 

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

-     R:     Resistència     característica     a     compressió,     en     N/mm2 

(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P 

plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició 

de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 

grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 

limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 

aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 

congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 

consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 

haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 

d'especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 

de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres 

volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum 

de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar 

l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 

  d'edificació,  si  s'utilitzen  cendres  volants  no  han  de  superar  el  35%  del  pes  del   
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ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La 

quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a 

l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma 

UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de la EHE-08 i complir 

la UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors 

de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat 

del formigó, t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment 

(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 

0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a 

ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos 

especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, 

CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i 

CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 

als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor 

d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 

Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 

EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de 

ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 

- A totes les obres: <= 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 

funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el 

tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 

- Formigó armat: <= 0,65 

- Formigó pretesat: <= 0,60 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

- Consistència fluida: 10-15 cm 

- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 

superfluidificant 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 

- Armat: <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 
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ciment: 

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

- Consistència fluida: ± 2 cm 

- Consistència líquida: ± 2 cm 

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 

Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment: 

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

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 

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

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

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦ Assentament con  ¦           Condicions                ¦ 

¦   d'Abrams(mm)   ¦              d'ús                   ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦  130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec              ¦ 

¦  H >= 160        ¦ - Formigó bombejat, submergit o      ¦ 

¦                   ¦  abocat sota aigua amb tub tremie   ¦ 

¦  H >= 180        ¦ - Formigó submergit, abocat sota     ¦ 

¦                   ¦  fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

 

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦ Grandària  ¦ Contingut ¦ 

¦ màxima del ¦ mínim de ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦     32     ¦   350   ¦ 

¦     25     ¦   370   ¦ 

¦     20     ¦   385   ¦ 

¦     16     ¦   400   ¦ 

+--------------------------+ 

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 

Dosificacions de pastat: 

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 

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

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3 

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 

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

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

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de 

mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de 

formigonar. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula 

de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula 

inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
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- La granulometria de la mescla d'àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 

4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 

450 kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment: <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm 

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor 

d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior 

al 4,5 % en volum. 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a firmes y pavimentos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Data i hora de lliurament 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a 

mínim: 

- Resistència a la compressió 

- Tipus de consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de la EHE-08, indicant com 

a mínim: 

- Contingut de ciment per m3 

- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

- Tipus, classe i marca del ciment 

- Contingut en addicions 

- Contingut en additius 
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- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. 

Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 

pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a 

l'assaig de penetració d'aigua. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de 

formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, 

segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de 

central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la 

norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, 

segons UNE EN 12390-8. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcte. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament. 

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de 

qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de 

plantes <= 2 

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 

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

plantes <= 2 

- Massissos: 

- Temps de formigonament <= 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del 

mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació. 

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors 

anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que 

s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de la EHE-08. 

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci 

abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova 

determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de 

la resistència característica real. 

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que 

disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 

metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums 

inferiors a 6,00 metres 

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat 

una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el 

formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 

antiguitat màxima de 6 mesos. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 

determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies 

(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i 

no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora 

dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest 

formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les 

modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 

Control de fabricació i recepció. 

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la 

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

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 

- Terrossos d'argila (UNE 7133) 

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 

- Substàncies perjudicials (EHE) 

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric 

(UNE EN 933-1) 

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la 

temperatura. 

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es 

prendrà d'amassades diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i 

l'altre per la tarda. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a 

partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una 

de les N pastades controlades d'acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

la EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

la EHE-08: N >= 1 

- Altres casos: N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50 

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

la EHE-08: N >= 2 

- Altres casos: N >= 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a 

control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les 

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: 

x1 <= x2 <= ... <= xn 

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control 

d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte 

comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una 

resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 

exigent. 

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x K2rN >= fck 

on: 

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient: 

Coeficient: 

- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
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- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central 

d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, 

en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: 

f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck. 

On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 

formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real 

correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de 

menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de 

pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència 

de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 

S'acceptarà quan: fc,real >= fck 

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada 

que: 

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 

subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A 

PAVIMENTS: 

- Interpretació dels assaigs característics: 

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 

28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins 

dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. 

En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, 

s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència: 

El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En 

altre cas: 

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 

acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 

sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser 

inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la 

qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 

assaigs d'informació. 

- Assaigs d'informació: 

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 

83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació 

dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma 

UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el 

resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana 

del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 

les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar 

la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu 

unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, 

expressades ambdues en proporció. 

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de 

les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i 

assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol 

pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 

coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
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- 2 sèries: 0,88 
- 3 sèries: 0,91 
- 4 sèries: 0,93 
- 5 sèries: 0,95 
- 6 sèries: 0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula 

de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren 

a millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el 

volum necessari d'un material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi 

concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la 

dessecació del formigó estructural al procés d'abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 

II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments 

comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, 

CEM III/C 

Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 

escòries siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros 

reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de la EHE-08 amb 

respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no 

estructural contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport 

han d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE-08. 

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 

1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 

N/mm2, i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 

S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui 

el contrari. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Classe resistent del ciment: >= 32,5 

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 

- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

- Consistència tova: 6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca: Nul 

- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 

- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 

- Contingut d'aigua: ± 3% 

- Contingut d'additius: ± 5% 

- Contingut d'addicions: ± 3% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 

dades següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d'autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió 

o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

- Tipus i contingut de ciment 

- Relació aigua ciment 

- Contingut en addicions, si es el cas 

- Tipus i quantitat d'additius 

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d'ús del formigó 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

- Control de les condicions de subministrament. 

- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 

- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó 

amb la dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan 

el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una 

antiguitat màxima de 6 mesos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 

condicions del plec. 

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el 

formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del 

interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos 

valors estigui compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

B071 MORTERS AMB ADDITIUS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 

- Morter sintètic de resines epoxi 

- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 

- Morter de ram de paleta 

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, 

que 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 cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i 

càrregues minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en 

dispersió aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a 

ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i 

càrregues  minerals  que  el  seu  enduriment  resulta  d'una  reacció  química,  poden 

presentar-se en forma d'un o més components. 

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats). 

 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2 
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- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 

 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 

Característiques fonamentals: 

- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2 

 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 

granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina 

i un enduridor. 

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 

temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de 

ser aprovada per la DF. 

Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7 

 

MORTER POLIMÈRIC: 

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice 

i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 

regularització d'elements de formigó. 

Granulometria: 0 - 2 mm 

Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2 

Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2 

 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, 

envans) com a material d'unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del 

granulat menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i 

sec), es inferior o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada 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 (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 

terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions 

inicials. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- Morter adhesiu: 1 any 

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 

 

MORTER DE RAM DE PALETA: 

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

para albañilería. 

 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos per a la construcció: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d'us: 

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 

composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les 

propietats especificades (concepte de prestació): 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es 

fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les 

proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
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- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, 

REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 

comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, 

i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la 

resistència a compressió (UNE-EN 1015-11) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la 

UNE-EN 1015-11. 

 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 

PALETA: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions 

de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el 

coeficient de  seguretat del element corresponent. S'acceptarà el  lot si  aquest 

coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte. 

B091 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 

S'han considerat els següents tipus: 

- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC. 

- De cloropré 

- De resines epoxi bicomponent 

 

ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis 

de temperatura i una gran força adhesiva inicial. 

Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin 

químicament amb aquest. 

Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 

Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min 

Temps útil de treball: 15 - 30 min 

Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 

  Rendiment:  Aprox. 300 g/m2   
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ADHESIU DE CLOROPRÉ: 

Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents 

polars. 

Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis 

de temperatura i una gran força adhesiva inicial. 

Contingut de sòlids: 26% 

Densitat : 0,83 

Resistència a la calor: 160°C 

 

ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 

Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb 

un activador. 

La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni 

dipòsits durs. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Temperatura d'inflamació: > 20°C 

- Rendiment: > 1 kg/m2 

- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C 

- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla 

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 

Temperatura d'emmagatzematge: 

- De cautxú: 5°C - 30°C 

- De cloropré: 10°C - 25°C 

Temps màxim d'emmagatzematge: 

- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 

- De cloropré: 1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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:   
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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 

- 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 
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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: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0A1 FILFERROS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 

grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions 

superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de 

les taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2 

- Qualitat G3: 1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal 

 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 

36-732. 

La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 

especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur: > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 

dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

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

 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 

Designación de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro. 

 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 

Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

B0A3 CLAUS 
 

 
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   
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- 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: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

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

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

B0A5 CARGOLS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

- Cargols taptite d'acer inoxidable 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i 

la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, 

fent a la vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 

superficials. 

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni imperfeccions superficials. 

 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni imperfeccions superficials. 

  Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2   
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Puresa del zinc, en pes: >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0A7 ABRAÇADORES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades. 

S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores: 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides 

per un cargol a cada extrem 

- Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides 

per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 

- Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió 

encaixada per forma 

- Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base 

amb forat roscat de M6 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de 

tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser 

mètrica. L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub 

revestida amb un perfil de cautxú. 

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a 

una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se 

axialment. 

En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de 

formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol roscat 

per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 

substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament encaixant 

l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 

cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en 

capses, on ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Unitats 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 

corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 

10080. 

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

- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 

10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

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

- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

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

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦         ¦ C  ¦ Ceq ¦  S  ¦  P  ¦  Cu ¦  N  ¦ 

¦         ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada   ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

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

 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 
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- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

-  Característiques geomètriques del corrugat de  les barres han de  complir les 

especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

- Acer soldable (S) 

- Allargament total sota càrrega màxima: 

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

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

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

- Allargament total sota càrrega màxima: 

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

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

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

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

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦         ¦    fy     ¦unitaria ¦   al     ¦ fs/fy  ¦ 

¦         ¦            ¦trencament¦trencament ¦        ¦ 

¦         ¦   N/mm2   ¦fs(N/mm2) ¦           ¦        ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

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

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

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

¦         ¦            ¦         ¦           ¦ <= 1,35 ¦ 

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

¦         ¦            ¦         ¦           ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6  8 10  12 14  16 20 

25 32 i 40 mm 

S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o 

elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

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

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

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

 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 

per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en 

gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 

a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Característiques mecàniques: 

- B 500 T 

- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 8% 

- Relació f/fy: >= 1,03 

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

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 

longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre 

sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 

barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 
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- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 

entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables 

segons siguin barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An 

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 

o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura 

més gruixuda) 

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal): 25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

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

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 

en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 

alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una 

altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la 

EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 

ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 

EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
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El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 

permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 

l'article 32 de la EHE-08. 

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 

10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 

de la EHE-08 

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 

quantitat d'acer subministrat: 

- Subministrament < 300 t: 

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i  sèrie, i  es  prendran 2 provetes on  es 

realitzaran els següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 

ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

- Subministrament >= 300 t: 

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 

cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de 

cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 

mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre 

lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 

control de producció per a ser acceptada: 

%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03 

%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03 

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008 

%Sassaig = %Scertificat: ±0,008 

%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002 

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 

següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
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d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 

seva fabricació en obra: 

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 

geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 

la realització de les comprovacions experimentals. 

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat 

processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a  les combinacions de  diàmetres més representatius del procés de 

soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 

de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes 

dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència: 

Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que 

l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 

la UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus 

elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 

desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 

doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte 

són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de 

la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la 

DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un 

control d'execució intens. 

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 

de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la 

UNE 36832. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma 

UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 

formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de 

la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 

producte. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques 

de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). 

En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 

compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 

mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria 

el lot. 

En  el cas de  l'acer subministrat en barra, i  respecte a  les característiques 
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d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 

32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix 

lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 

sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 

afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 

mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 

barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura 

de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 

rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. 

Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 

de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 

S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni 

fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 

qualsevol altre matèria perjudicial. 

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures 

bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 

uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les 

corrugues han d'estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 

10080. 

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

- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm 

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 

7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 

10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat: 

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No 

s'ha d'apreciar trencaments o fissures 

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

- Tensió d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2 

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

- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦         ¦ C  ¦ Ceq ¦  S  ¦  P  ¦  Cu ¦  N  ¦ 

  ¦  ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦   
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¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada   ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del 

Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa. 

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

 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 

per a la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en 

gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per 

a la fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Característiques mecàniques: 

- B 500 T 

- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 8% 

- Relació f/fy: >= 1,03 

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

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, 

longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre 

sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura 

elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra. 

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la 

barreja d'ambdós. 

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació 

entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables 

segons siguin barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An 

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples 

o de un dels elements aparellats, en malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura 

més gruixuda) 

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 

aparellades) 

- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra 

longitudinal): 25 mm 

Toleràncies: 

- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 

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

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 

l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
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Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 

en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi 

alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 

hormigón armado. Generalidades. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una 

altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la 

EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 

ha de contenir la informació següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 

EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les 

característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 

article 32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 

verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge 

permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a 

l'article 32 de la EHE-08. 

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 

d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 

10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 

de la EHE-08 
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- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 

quantitat d'acer subministrat: 

- Subministrament < 300 t: 

Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i  sèrie, i  es  prendran 2 provetes on  es 

realitzaran els següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 

utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de 

ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima. 

- Subministrament >= 300 t: 

Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de 

cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de 

cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 

mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre 

lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 

control de producció per a ser acceptada: 

%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03 

%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03 

%Passaig = %Pcertificat: ±0,008 

%Sassaig = %Scertificat: ±0,008 

%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002 

Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a 

mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els 

següents assaigs: 

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura 

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 

demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 

d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 

seva fabricació en obra: 

El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions 

geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 

En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir 

la realització de les comprovacions experimentals. 

Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 

remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció 

sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 

realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat 

processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 

corresponents a  les combinacions de  diàmetres més representatius del procés de 

soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits 

de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes 

dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. 

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

d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que 

l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de 

la UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga. 

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la 

correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el 

projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus 

elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin 

desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de 

doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte 

són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de 

la EHE-08. 

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent: 

Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF 

haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la 

DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un 

control d'execució intens. 

A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals 

de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de la 

UNE 36832. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma 

UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el 

formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de 

la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 

producte. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques 

de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). 

En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat 

compleixin amb les especificacions establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 

mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria 

el lot. 

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques 

d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 

32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix 

lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot 

sencer. 

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui 

afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan 

mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la 

barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura 

de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de la EHE-08. 

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es 

rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. 

Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució 

de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 

B0D2_01 TAULÓ 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 

paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

  Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%   
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Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦ 

¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦ 

¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D3_01 LLATA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral·leles. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

  - Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2   
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Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal: ± 2 mm 

- Gruix: 

+----------------------------------------+ 

¦ Classe ¦ Gruix nominal (mm) ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ < 50 ¦ 50 a 75 ¦ > 75 ¦ 

¦ ¦-----------------------------¦ 

¦ ¦ Tolerància (mm) ¦ 

¦----------------------------------------¦ 

¦ T1 ¦ ±3 ¦ ±4 ¦ +6,-3 ¦ 

¦ T2 ¦ ±2 ¦ ±3 ¦ +5,-2 ¦ 

¦ T3 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ ±1,5 ¦ 

+----------------------------------------+ 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

- Torsió: ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D6_01 PUNTAL 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 

paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

  Resistència a la compressió (UNE 56-535):   
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- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa: ± 5 mm/m 

 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a 

poder-lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Llargària del puntal ¦ 

¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 

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

¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 

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

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

¦ 3 m ¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦ - ¦ 

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

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

¦ 4,5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦ 

¦ 5 m ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D7_01 TAULER 
 

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   
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paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 

 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques 

i premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic: >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim: 2100 N/mm2 

- Mitjà: 2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix: <= 3% 

- Llargària: <= 0,3% 

- Absorció d'aigua: <= 6% 

Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara: >= 1,40 kN 

- Al cantell: >= 1,15 kN 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D8 PLAFONS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors 

per a evitar deformacions. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 

La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements 

de connexió que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 

previstos. 

  El  seu  disseny  ha  de  fer  que  el  procés  de  formigonament  i  vibratge  no  alteri  la  seva   



Pàgina: 57 

Plec de Condicions Tècniques 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

planor ni la seva posició. 

La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció 

dels espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats 

metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 

etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 

l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 

capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions 

perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del 

procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels 

mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 

desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 

els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 

ciment 

 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària: >= 10 mm 

Gruix: >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm 
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DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 

diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres 

productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte 

posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 

d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures 

o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del 

producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 

suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva 

planor ni la seva posició. 

La  connexió entre el conjunt de perfils i la  superfície encofrant ha de  ser 

suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m 

 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 

indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 

antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 

terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo. 

B44Z_01 PERFIL D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 

mida o treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

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

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la 

corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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

 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 

i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, 

compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament 

següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: 

UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN: UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 

- Perfil UPN: UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T: UNE-EN 10055 

- Rodó: UNE-EN 10060 

- Quadrat: UNE-EN 10059 

- Rectangular: UNE-EN 10058 

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 

 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 

i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2 

 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques 

i tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 

especificacions de la norma UNE-EN 10162. 

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 

procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 

corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
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- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 

adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de 

mantenir seques i lliures de condensacions. 

S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de 

sanejar la superfície d'acer. 

S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar. 

Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 

soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures 

addicionals. 

L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals 

estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar 

de cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 

per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A   i l'article 77 de la EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de la EAE per a 

obres d'enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 

l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 

El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 

mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 

 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 

la EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 

els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 

corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats. 

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. 
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En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 

i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 

l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 

collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de 

cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 

centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 

amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 

uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet 

l'oxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s'eliminin les restes d'escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 

Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 

El doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s'admeten les martellades. 

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 

mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies 

de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades 

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 

8504-3. 

Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 

donats pel fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de 

l'obertura del recipient. 

Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació 

d'aigua durant un cert temps. 

No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura 

a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat 
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prèviament l'escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha 

de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 

segons correspongui. 

S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o 

purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb 

pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 

directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel 

fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 

aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 

suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 

relativos a Hormigones y Acero. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS 

D'ACER BUITS: 

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la 

seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per 
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colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o 

en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i 

formigó: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica 

(si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

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

10025-6 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS: 

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l'acer 

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; 

si es requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un 

text clar 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el 

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i 

el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 

adherida al paquet. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 



Pàgina: 64 

Plec de Condicions Tècniques 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 

geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del 

material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204). 

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents 

condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

- Sèrie lleugera: e <= 16 mm 

- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm 

- Sèrie pesada: e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per 

lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents 

assaigs: 

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els 

següents assaigs: 

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment 

(UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació: 

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i 

assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una 

radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó 

està totalment ple de material d'aportació. 

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

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

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els 

criteris establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons 

els criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les 

mostres seguiran els criteris establerts en l'annex A de la UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 

377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc 

(resiliència) s'aplicarà la   UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents 

requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els 

productes originals, així com la seva localització i orientació del producte. 

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la 

norma UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, 

aquest és acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 
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irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i 

caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es 

realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces 

diferents del lot que s'està assajant. Si  ambdós resultats (dels contrassaigs) 

compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 

rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, 

es rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat 

incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 

oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb 

les oportunes actuacions segons el resultat. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la 

zona d'influència de la soldadura. 

B4LM PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Semiplaca grecada d'acer galvanitzat per el procediment Sendzimir, obtinguda a partir 

d'una banda d'acer laminat en fred en procés continu. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de 

les plaques subministrades. 

Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes 

característiques uniformes i no s'admet la presència de rebaves del laminat, la 

discontinuïtat en el recobriment del galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els 

guerxaments, ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu 

aspecte exterior. 

La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el 

procés d'estampació de la placa, per augmentar l'adherència amb el formigó. 

La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els 

plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 

Tipus d'acer (UNE-EN 10326): FeE320G 

Límit elàstic: >= 320 N/mm2 

Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 

Mòdul resistent: 

- i/vi: >= 23,02 cm3/m 

- i/vs: >= 28,03 cm3/m 

Toleràncies: 

- Amplària: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària: + 3% - 0% 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

- Gruix: ± 0,15 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a 

l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb 

suficient ventilació, protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin 

rebre impactes. No han d'estar en contacte amb el terra. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

  El  control  de  recepció  de  material  verificarà  que  les  característiques  dels  materials   
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són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del 

contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan 

els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

B5ZF MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a acroteri de planxa 

- Peça per a gàrgola de planxa 

- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC 

- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

- Planxa de coure 

 

ELEMENTS DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 

superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament: ± 3 mm 

 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95% 

Llargària: 200 - 300 cm 

Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir 

- Gruix: ± 0,03 mm 

- Llargària: ± 5 mm 

 

PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC: 

La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al 

forn. 

No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que 

continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants 

de PVC. 

La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta 

freqüència, dissolvents i altres. 

Gruix: 

  - Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm   
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- Làmina de PVC: >= 0,85 mm 

 

PEÇA DE PVC: 

El color ha de ser uniforme en tota la superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 

Gruix: >= 1,7 mm 

Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C 

Combustibilitat: Incombustible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10% 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir 

 

PEÇA PER A GÀRGOLA: 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 0,4 mm 

- Llargària: 

- Peça de 25 a 35 cm de llargària: ± 1 mm 

- Peça de 45 cm de llargària: ± 1,5 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELEMENTS DE PLANXA: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC: 

Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les 

radiacions solars. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 

S'han considerat els elements següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per 

ancoratge 

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de 

coberta 

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a 

fixació de taulonet de suport de carener 

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda 

per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat 

de 105x105 mm 

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta 

per un tub soldat a una base de 40x40 cm 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 

0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge 

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom 

plisat 

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de 

gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat 

 

PEÇA DE PLANXA: 

  El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de   
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la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret. 

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni imperfeccions superficials. 

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 

Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5 

 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

Toleràncies: 

- Desenvolupament: ± 3 mm 

- Llargària nominal: + 3%, - 0% 

- Gruix: ± 0,1 mm 

 

TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització. 

Gruix del tub: >= 0,6 mm 

Gruix de la platina: >= 1 mm 

Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2 

 

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT: 

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els 

elements. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2 

 

PAPER KRAFT: 

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i 

la solera. 

Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2 

Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5% 

Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3 

Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2 

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110 

Toleràncies: 

- Gramatge: ± 4% 

- Contingut d'humitat: ± 1% 

- Resistència a l'esqueixament: - 15% 

 

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 

Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2 

Característiques del junt: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦  Diàmetre   ¦  Gruix     ¦ 

¦                 ¦de la peça¦  del junt   ¦ del junt   ¦ 

¦                 ¦  (mm)  ¦     (mm)    ¦   (mm)     ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:             ¦   5,4  ¦      24     ¦             ¦ 

¦Plom i ferro     ¦   5,5  ¦      24     ¦  >= 10     ¦ 

¦                 ¦   6,5  ¦      27     ¦             ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:             ¦    -   ¦   53 metall ¦ >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma    ¦    -   ¦   50 goma   ¦ >= 10 goma ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦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. 
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Amplària de la vessant de plom: 120 mm 

Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m 

 

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per 

l'altre fixar-se al suport. 

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 

Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

 

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 

Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 1% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PECES D'ACER: 

Subministrament: Empaquetades. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense 

contacte amb el terra. 

 

PAPER KRAFT: 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B71 LÀMINES BITUMINOSES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i 

acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció 

metàl·lica. 

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge. 

-  LBM  (SBS):  làmines  de  betum  modificat  amb  elastòmers  (cautxú  termoplàstic 

estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics 

bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció 

(mineral o metàl·lica). 

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), 

formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, 

material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica). 

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, 

recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a 

mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica. 

S'han considerat els tipus d'armadures següents: 

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de poliester 

- PE: Film de poliolefina 

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de poliester 

  - MV: Malla amb feltre de fibra de vidre   
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- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini 

- NA: Sense armadura 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de 

suport al material impermeabilitzant. 

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no 

rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats) 

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de 

gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment 

bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin. 

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment 

coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós. 

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra 

mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós. 

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda 

perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament. 

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un 

producte herbicida o repelent de les arrels. 

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar 

adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al 

desenrrotllar-lo a 10°C. 

Incompatibilitats: 

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de 

base asfàltica o derivats. 

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb 

productes de base de quitrà o derivats. 

 

LÀMINES LBA, LO O LBM: 

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a 

l'enrotllar-se. 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 

EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1) 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant 

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109): <= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1): Tolerància declarada per el fabricant en les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada per el fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-1): ± 20 mm/10 m 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant 

- Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada per el fabricant 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir 

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir 

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 

1107-1): <= valor declarat pel fabricant 
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- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció 

metàl·lica (UNE-EN 1108): <= valor declarat pel fabricant 

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de 

la membrana (UNE-EN 1296): 

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent: 

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109): Tolerància declarada pel fabricant 

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110): Tolerància declarada 

pel fabricant 

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada): 

Ha de complir 

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039): ± 30% en massa de grànuls 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 

 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir 

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades 

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 

1928): Ha de complir 

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928): Ha de 

complir 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al 

valor declarat pel fabricant 

 

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA: 

El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir 

les especificacions de la UNE 104206. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a 

màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i 

cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura 

baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats. 

Temps màxim emmagatzematge: 

- Làmines autoadhesives: 6 mesos 

- Resta de làmines: 12 mesos 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con 

armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad 

bituminosas  incluyendo  láminas  bituminosas  para  la  estanquidad  de  estructuras 

enterradas. Definiciones y características. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ 

DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

-  Envelliment  artificial  per  exposició  prolongada  a  la  combinació  de  radiació 
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ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ 

DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 

clara i ben visible la informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Condicions d'emmagatzematge 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, 

tipus de recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc 

extern de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc 

extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 

reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic): 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O 

D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 

clara i ben visible la informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 
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preparats perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, 

tipus de recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** 

Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de 

producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures 

soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o 

materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció 

suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir 

concedida la Marca AENOR, d'acord amb la UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar 

el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un 

laboratori autoritzat, independent del fabricant. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra 

per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4 

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11 

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3 

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7 

- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1 

(en làmines bituminoses no protegides:) 
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- Massa: UNE - EN 1849-1 

(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:) 

- Fluència: UNE 104281-6-3 

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses 

amb autoprotecció mineral) 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ 

MINERAL: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb la UNE-EN 13416. 

 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES 

NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada 

i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de 

seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

B77 LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vel de polietilè 

- Làmina de polietilè 

- Làmina de poliolefina 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30% 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per 

les direccions transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred 

declarada per el fabricant 

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat per el fabricant 

  - Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir   
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- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1. 

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar 

d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5. 

Toleràncies: 

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10% 

- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5% 

- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant 

- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat per el fabricant 

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al 

valor declarat pel fabricant 

- Resistència a tracció: 

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat per el fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal de la làmina 

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat per el fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal de la làmina 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada per el fabricant 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, 

altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Característiques essencials: 

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150) 

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66) 

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236) 

- Durabilitat: 

- Oxidació (UNE-EN 14575) 

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99) 

- Característiques complementàries: 

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34) 

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5) 

- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416) 

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 

- Gruix (UNE-EN 1849-2) 

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2) 

- Allargament (ISO/R 527-66) 

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91) 

- Característiques complementàries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels 

i obres subterrànies: 

- Durabilitat: 

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
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- Microorganismes (UNE-EN 12225) 

- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 

d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies: 

- Reacció al foc 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 

- Durabilitat: 

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o 

sòlids: 

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 

abocadors de residus líquids o sòlids: 

- Durabilitat: 

- Microorganismes (UNE-EN 12225) 

- Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 

horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, 

en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. 

 

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR: 

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de 

caucho para el control del vapor. Definiciones y características. 

 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas 

de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras 

subterráneas. 

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 

recintos de confinamiento secundario. 

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ 

DE COBERTES: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 

clara i ben visible la informació següent: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Identificació del producte 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
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- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació 

ultraviolada, altes temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 

exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: F: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc 

exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic): 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 

reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic): 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR: 

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma 

clara i ben visible la informació següent: 

- Data de fabricació 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Llargària i amplària nominals 

- Gruix o massa 

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de 

preparats perillosos 

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per a 

sistema 1) 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificació del producte (només per a sistema 1) 

- Referència a la norma europea EN 

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 
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- Sistema d'instal·lació previst 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats següents, d'acord amb l'especificat en 

l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1: 

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al 

foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha 

realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes 

A1, A2, B o C: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al 

foc: 

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha 

realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes 

A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E 

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al 

foc: 

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc 

classificats en classe F: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 

assaigs inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES 

GEOSINTÈTIQUES: 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions 

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha 

d'acompanyar de la següent informació: 

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 

fàbrica 

- Referència a la norma europea EN 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 

producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
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subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les 

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses 

amb autoprotecció mineral) 

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra 

per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant 

que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 

- Resistència a l'impacte. 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493): 

- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 

- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 

- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 

- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

- Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 

- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62) 

- Per a membranes: 

- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956) 

- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN 13493 

- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 

- En casos especials, s'inclouran a més: 

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) 

- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada 

i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de 

seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

B7C1 MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES 
 

 
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.   
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S'han considerat els materials següents: 

- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de 

densitat 35 o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar 

- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, 

en sacs o pastat per projectar 

- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per 

projectar 

- Morter de calç amb perlita i vermiculita, en sacs o pastat per a projectar 

- 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: A1 o A2-s1,d0 

Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C): >= 50 

 

MORTER DE CIMENT I PERLITA: 

Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir 

aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es 

subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 

Característiques del material: 

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Característiques de la perlita ¦ Característiques del morter ¦ 

¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 

¦Densitat ¦ <= 120 kg/m3 ¦Densitat ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3 ¦ 
¦ ¦ ¦(endurit i sec)¦ ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Conductivitat ¦ <=0,052 W/m K ¦Conductivitat ¦ <= 0,070 W/m K ¦ 
¦tèrmica ¦  ¦tèrmica ¦ ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Granulometria ¦ <= 3 mm ¦Resistència a ¦ >=0,8 N/mm2 ¦ 
¦ ¦  ¦la compressió ¦ ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦ ¦  ¦Reacció al foc ¦ A1 o A2-s1,d0 ¦ 
¦ ¦  ¦(UNE-EN13501-1)¦ ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA: 

Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha 

d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat 

per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 

Característiques de la vermiculita: 

- Granulometria: 2 - 6 mm 

- Densitat: 80/100 kg/m3 

Densitat de la mescla seca: 270/290 kg/m3 

Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción 

para la Recepción de Cementos RC-08." 

 

MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA 

Mescla preparada de calç amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha 
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d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat 

per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 

 

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 

Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les 

proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de 

densitat. 

L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni 

l'enduriment. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 

Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any 

 

MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS: 

Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El 

material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada. 

 

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS: 

Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No 

s'ha de col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material. 

 

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el 

terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el 

terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim recomanat 

d'emmagatzematge 1 any. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el sac han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

- Pes net o volum 

- Distintiu del control de qualitat 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs 

següents: 

- Densitat aparent. 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667) 

- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació 

recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D'ESCUMA DE POLIURETÀ: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs 

següents, mitjançant un laboratori acreditat i extern: 

- Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845) 

- Assaigs d'escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 

92120-1). 

- Homogeneïtat de l'escuma segons l'Ordre del 12/7/1996 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent 

certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

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: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

  normes  aplicables  als  estats  membres  de  la  Unió  Europea  o  de  l'Associació  Europea  de   
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Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, 

etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) 

o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs. 

Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 

Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 

Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma 

adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): 

La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en 

funció de la classe declarada per el fabricant: 

- DS(N) 5: ± 0,5% 

- DS(N) 2: ± 0,2 

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 

1604): Variació relativa en llargària i amplària: ± 1% 

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa 

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 

tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps 

segons l'especificat en la UNE-EN 13163. 

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 

1605): Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats en 

la taula 4 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 

inferiors als especificats en la taula 5 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat 

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden 

ser inferiors als especificats en la taula 6 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat 

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats 

pel fabricant, en les condicions establertes en l'apartat 4.3.8 de la UNE-EN 13163, en 

funció del nivell declarat 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats 

en la taules 8 i 9 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091): 

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10% 

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat per el fabricant 

-  Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no  poden ser inferiors als 

especificats en la taula 10 de la UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat 

- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.13 de 

la UNE-EN 13163 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 

- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles 

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 

- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles 

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

- T1: ± 2 mm 

- T2: ± 1 mm 

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la classe declarada: 

- S1: ± 5 mm/1000 mm 

- S2: ± 2 mm/1000 mm 

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 
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següents en funció de la classe declarada: 

- P1: 30 mm 

- P2: 15 mm 

- P3: 10 mm 

- P4: 5 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163. 

 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu 

cas: 

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 

1604): 

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2% 

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser 

inferiors als especificats en la taula 3 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell 

declarat 

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat 

tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps 

segons l'especificat en la UNE-EN 13164. 

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors 

als especificats en la taula 5 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats 

pel fabricant, en les condicions establertes en l'apartat 4.3.4 de la UNE-EN 13164, en 

funció del nivell declarat 

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats 

en la taules 6 i 7 de la UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat 

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091): 

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10% 

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat per el fabricant 

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord 

amb la norma UNE-EN 13501-1. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm 

- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm 

- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm 

- Planor (UNE-EN 825): 

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm 

- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm: ±14 mm 

- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm: ± 28 mm 

- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 35 mm 

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits 

següents en funció de la classe declarada: 

- T1: - 2 mm 

- Gruix < 50 mm: + 2 mm 

- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 

- Gruix >= 120 mm: + 8 mm 

- T2: ± 1,5 mm 

- T3: ± 1 mm 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164. 

 

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 

Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm 

Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3 

 

PLACA PER A TERRA RADIANT: 

Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, 

la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de 

protegir de la insolació directa i de l'acció del vent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT: 

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. 

 

POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 

UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma 

clara i ben visible, les dades següents: 

- Identificació del producte 

- Identificació del fabricant 

- Data de fabricació 

- Identificació del torn i del lloc de fabricació 

- Classificació segons la reacció al foc 

- Resistència tèrmica 

- Conductivitat tèrmica 

- Gruix nominal 

- Codi de designació segons el capítol 6 de 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 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió 

del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. 

de la UNE-EN 13163, en funció de tipus. 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha 

de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig 

de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 

Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions): 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa 

clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la 

limitació de material orgànic), 

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 

Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament 

identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de 

reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic): 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 

declarats evaluats segons la UNE-EN 13172. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material en cada subministrament. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 
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Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una 

ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs 

d'identificació següents: 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència a la compressió 

- Coeficient de dilatació 

- Reacció al foc 

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les 

característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163) 

- Amplària 

- Llargària 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 

acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin 

les condicions exigides. 

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas 

d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del 

mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les 

irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

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   
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- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de 

cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva 

aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 

+------------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 

¦               ¦ a 20°C  ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦ 

¦               ¦ (g/cm3) ¦           ¦          ¦            ¦ 

¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 

¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%  ¦ -45 - +200°C¦ 

¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%  ¦    -      ¦ 

¦ó bàsica       ¦         ¦           ¦          ¦            ¦ 

¦Polisulfur     ¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦  30%    ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦bicomponent    ¦         ¦           ¦          ¦            ¦ 

¦Poliuretà      ¦  1,2   ¦  5 - 35°C ¦ 15-25%  ¦ -30 - +70°C ¦ 

¦monocomponent  ¦         ¦           ¦          ¦            ¦ 

¦Poliuretà      ¦ 1,5-1,7 ¦  5 - 35°C ¦  25%    ¦ -50 - +80°C ¦ 

¦bicomponent    ¦         ¦           ¦          ¦            ¦ 

¦Acrílica       ¦ 1,5-1,7 ¦  5 - 40°C ¦ 10-15%  ¦ -15 - +80°C ¦ 

¦De butils      ¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦  10%    ¦ -20 - +70°C ¦ 

¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦  10%    ¦ -15 - +80°C ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 

Característiques mecàniques: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus massilla  ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦ 

¦                ¦ la tracció ¦100% d'allargament    ¦Shore A ¦ 

¦                ¦  (N/mm2)  ¦ (N/mm2)             ¦        ¦ 

¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 

¦Silicona neutra ¦  >= 0,7   ¦         0,2         ¦12° - 20°¦ 

¦Silicona àcida  ¦  >= 1,6   ¦         0,5         ¦25° - 30°¦ 

¦ó bàsica        ¦            ¦                      ¦        ¦ 

¦Polisulfur      ¦  >= 2,5   ¦         -           ¦  60°  ¦ 

¦bicomponent     ¦            ¦                      ¦        ¦ 

¦Poliuretà       ¦  >= 1,5   ¦         0,3         ¦30° - 35°¦ 

¦monocomponent   ¦            ¦  0,3 - 0,37 N/mm2   ¦        ¦ 

¦                ¦            ¦(polimerització ràpida)¦        ¦ 

¦Poliuretà       ¦     -     ¦        1,5          ¦   -   ¦ 

¦bicomponent     ¦            ¦                      ¦        ¦ 

¦Acrílica        ¦     -     ¦         0,1         ¦   -   ¦ 

¦De butils       ¦     -     ¦         -           ¦15° - 20°¦ 

+-----------------------------------------------------------------+ 

 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 

en una massa consistent i elàstica. 

Base: Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra: >= 500% 

- Àcida o bàsica: >= 400% 

 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C 

 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix 

en una massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent: Poliuretà 

- Bicomponent: Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 
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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 GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦                       ¦          Principal mecanisme d'adormiment       ¦ 

¦                       ¦---------------------------------------------------¦ 

¦  DESCRIPCIÓ          ¦     Pasta d'assecat     ¦ Pasta d'adormiment  ¦ 

¦                       ¦(en pols o llesta per l'ús)¦    (Només en pols)  ¦ 

¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 

¦Pasta de farcit        ¦           1A            ¦         1B          ¦ 

¦Pasta d'acabat         ¦           2A            ¦         2B          ¦ 

¦Compost mixt           ¦           3A            ¦         3B          ¦ 

¦Pasta sense cinta      ¦           4A            ¦         4B          ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦        ¦        ¦ Penetració a  ¦Fluència a 60°C ¦Adherència     ¦ 

¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦ 

¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦    (mm)      ¦UNE 104-281(4-4)¦ 

¦        ¦        ¦    (mm)      ¦               ¦               ¦ 

¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦ 

¦Cautxú  ¦1,35-1,5 ¦   <= 23,5    ¦     <= 5     ¦ Ha de complir ¦ 

¦asfalt  ¦(a 25°C) ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦Asfàltica¦ 1,35  ¦    <= 9      ¦     <= 5     ¦ Ha de complir ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 
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MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES 

O ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps 

màxim d'emmagatzematge sis mesos. 

 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi 

d'asegurar-ne la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX 

LAMINAT: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Altres, 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 

96/603/CE modificada, 

- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en 

l'etiqueta, embalatge o documentació comercial. 

El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat 

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 
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corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec. 

- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1) 

- Assaig de penetració 

- Assaig de fluència 

- Assaig d'adherència 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es 

realitzarà d'acord a la norma UNE 104281-0-1. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 

No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de 

control de fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec. 

En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el 

mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous 

resultats compleixin les especificacions. 

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: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum 

asfàltic emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva 

consistència original mitjançant una agitació moderada. 

No ha de ser inflamable. 

Característiques del residu sec: 

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni 

reemulsificació 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1% 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50% 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 

formació de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 

  pèrdua d'adhesivitat.   
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- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70% 

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60% 

Assaig sobre el residu de destil·lació: 

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1% 

 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55% 

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30% 

Enduriment: 24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble 

Característiques del residu sec: 

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni 

formació de bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni 

pèrdua d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i 

de la radiació solar directa. 

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació 

de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material; de 

no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del 

tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les 

indicades a la normativa vigent o al plec. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 

Emulsiones asfálticas. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un 

certificat  de  garantia  de  qualitat  del  material,  subscrit  pel  fabricant,  on 

s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les 

condicions exigides en el plec de condicions. 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de 

la DF. 

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del 

material. 

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament 

de material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig: 

- Residu per destil·lació (NLT 139). 

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la 

DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les 

condicions exigides en el plec. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat de identificació, han de complir 

les limitacions establertes en el plec. 

B8J CORONAMENTS DE PARETS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de 

murs o d'escopidors de tancaments. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

- Planxa d'acer galvanitzat 

- Planxa d'alumini lacat 

- Planxa d'alumini anoditzat 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 

l'acabat superficial. 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària: ± 1 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Desenvolupament: ± 3 mm 

 

PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada 

posteriorment. 

 

PLANXA D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 

procediments següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 

Lacat del perfil: >= 60 micres 

 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

La planxa ha de tenir una fractura brillant. 

Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95% 

Llargària: 200 - 300 cm 

Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir 

- Gruix: ± 0,03 mm 

- Llargària: ± 5 mm 

 

PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus 

de perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas 

d'alumini lacat els resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats 

de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no 

presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

-  Sobre  un  10%  de  les  peces  rebudes,  es  realitzarà  la  comprovació  de  les 

característiques geomètriques següents: 

- Llargària 

- Amplària 

- Gruix 

- Rectitud d'arestes 

- Planor 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material 

rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i 

s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es 

realitzarà el control sobre el 100% del material rebut. 

B8KC ESCOPIDORS DE PLANXA DE ZINC 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de 

murs o d'escopidors de tancaments. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

  No  ha  de  tenir  defectes  superficials,  com  és  ara  cops,  bonys,  ratlles  o  defectes  de   
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l'acabat superficial. 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària: ± 1 mm 

- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 

- Planor: ± 1 mm/m 

- Desenvolupament: ± 3 mm 

 

PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

La planxa ha de tenir una fractura brillant. 

Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95% 

Llargària: 200 - 300 cm 

Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir 

- Gruix: ± 0,03 mm 

- Llargària: ± 5 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin 

les seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus 

de perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i 

característiques geomètriques. 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials 

són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en 

l'apartat 7.2 del CTE. 

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), 

certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els 

documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la 

documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el 

fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels 

assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la 

marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de 

recepció si ho creu convenient. 

Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent, en el cas 

d'alumini lacat els resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats 

de zinc, el contingut de zinc realitzats per un laboratori acreditat. En cas de no 

presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 

realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les 

característiques geomètriques següents: 

- Llargària 

- Amplària 
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- Gruix 

- Rectitud d'arestes 

- Planor 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment 

indicades en cada assaig. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material 

rebut a càrrec del Contractista. 

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de 

complir les condicions especificades. 

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats 

obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides. 

En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i 

s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es 

realitzarà el control sobre el 100% del material rebut. 

B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Materials per a l'execució de paviments de formigó. 

S'han considerat els materials següents: 

- Pols de marbre 

- Pols de quars de color 

- Pols de quars de color gris 

- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 

 

POLS DE MARBRE: 

Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 

Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb 

granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i com 

més contínua millor. 

Mida dels grans: <= 0,32 mm 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0 

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Nul 

Contingut de matèries perjudicials: <= 2% 

Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C 

 

POLS DE QUARS: 

Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de 

l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de 

formigó. 

El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica 

amb la granulometria fina i com més contínua millor. 

El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts 

a la UNE 80305 quan s'utilitzi ciment blanc. 

Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el 

procés de cura. 

Mida del granulat: 0,7 - 2 mm 

Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg 

Duresa del granulat (escala de Mohs): 7 

Densitat: 1,5 g/cm3 

 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment 

i formar junts de retracció del formigó. 

Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir 

irregularitats. 

Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les 

típiques línies d'una correcta extrusió. 

Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C 

Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14% 

Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2 

  Allargament a trencament (UNE 53-141):  >= 110%   
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Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm 

Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament 

Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2% 

Toleràncies: 

- Gruix: ± 0,5 mm 

- Alçària: ± 1 mm 

- Pes: ± 5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

POLS DE MARBRE: 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el 

terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

POLS DE QUARS: 

En el sac hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pes net 

- Data de preparació 

- Distintiu de qualitat, si en té 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

PERFIL BUIT DE PVC: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el 

terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BAW8 AUTOMATISMES PER A PORTES DE VEHICLES 
 

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   
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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: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat 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. 

BD14 TUBS METÀL·LICS PER A BAIXANTS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs metàl·lics per a baixants d'aigües pluvials i residuals utilitzats en edificació. 

S'han considerats els tubs següents: 

- Tubs de fosa segons UNE-EN 877 

- Tubs de planxa galvanitzada 

 

TUBS DE FOSA: 

Tub cilíndric de fosa grisa amb els extrems preparats per a unió de campana amb anella 

elastomèrica d'estanquitat. 

El tub ha de ser recte. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

La superfície no ha de tenir defectes que puguin perjudicar el bon funcionament del tub 

o la seva durada en servei. 

En una secció de ruptura, el gra ha de ser gris, fi, regular i compacte. 

El tub ha d'anar revestit interior i exteriorment. El revestiment ha d'estar ben 

adherit, no ha de tenir escrostonaments, ha de ser resistent a la temperatura en les 

condicions normals d'ús, d'emmagatzematge i de transport i ha de permetre l'aplicació de 

revestiments exteriors addicionals d'acabat. 

Cada tub ha de portar marcat de forma indeleble i fàcilment llegible les dades següents: 

- El nombre o marca d'identificació del fabricant 

- Identificació del lloc de fabricació 

- Període de fabricació 

- Referència a la norma UNE-EN 877 

- El diàmetre nominal (DN) 

- Identificació d'una tercera part acreditada, quan intervingui 

El marcatge anterior ha d'estar aplicat cada metre lineal. 

Característiques dimensionals: 

+-----------------------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre nominal ¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix paret ¦ 

¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 

¦ 50 ¦ 58 ¦ + 2, - 1 ¦ 3,5 ¦ 

¦ 75 ¦ 83 ¦ ¦ ¦ 

¦ 100 ¦ 110 ¦ ¦ ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 

¦ 125 ¦ 135 ¦ ± 2 ¦ 4,0 ¦ 

¦ 150 ¦ 160 ¦ ¦ 4,0 ¦ 

¦-----------------¦-------------------¦------------¦--------------¦ 

  ¦  200  ¦  210  ¦  ± 2,5   ¦  5  ¦   
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+-----------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Gruix paret: 

- DN<= 150 mm: - 0,5 mm, + sense límit 

- 200 mm <= DN <= 300 mm: - 1,0 mm, + sense límit 

- Diàmetre interior: 

- DN >= 70 mm: >= 0,975 DN 

- DN <= 70 mm: >= 0,950 DN 

- Rectitud (desviació màxima): 

- DN >= 70 mm: 0,15% de la llargària 

- DN <= 70 mm: 0,20% de la llargària 

- Perpendicularitat extrems: 

- 40 mm <= DN <= 200 mm: 3º 

- DN >= 250 mm: 2º 

- Llargària: ± 20 mm 

- Massa: - 15%, + sense límit 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 877. 

 

TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 

Tub format per una planxa d'acer sense aliatge, amb contingut baix de carboni. 

Les superfícies interior i exterior han d'estar protegides per una galvanització 

contínua per immersió, Sendzimir. 

El tub ha d'estar format per un encaix de doblec longitudinal. Els extrems han d'acabar 

en un tall perpendicular a l'eix. L'interior ha de ser regular i llis. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense 

discontinuïtats, esquerdaments, taques, inclusions de flux, cendres, etc. 

Massa de recobriment (UNE 37-501): >= 275 g/m2 

Material base (UNE 36-130): 41 

Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5% 

Uniformitat del recobriment, nombre d'immersions (UNE 7-138): >= 4 

Adherència, (assaig d'aixafament segons UNE_EN 10233): Sense exfoliació 

Toleràncies: 

- Dimensionals: Les especificades a la norma UNE 36-130 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A cada tub o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre, llargària i d'altres característiques del producte subministrat 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes, en llocs secs i 

ventilats. Cal evitar el contacte amb el terra i entre ells amb fusta. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

TUBS DE FOSA: 

UNE-EN 877:2000 Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales 

destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y 

aseguramiento de la calidad. 

 

TUBS DE PLANXA GALVANITZADA: 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 

continuo por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de 

suministro. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 

partida. 

BD1Z_01 BRIDA PER A TUB 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o 

residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa 

d'acer, galvanitzada. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà 

d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres 

defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm 

Amplària: >= 1,5 cm 

Gruix: >= 0,05 cm 

Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5% 

Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 

37-501. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha 

d'haver les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BD3 CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d'acer inoxidable, 

o amb reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d'acer 

inoxidable. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa 

l'accessori, així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i 

físiques dels accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329. 

El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada. 

La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 

mm. Ha d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic. 

La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix 

tancament hidràulic que la resta d'entrades. 

Diàmetre del cos: >= 100 mm 

Gruix de les parets: >= 3 mm 

Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm 

Característiques del PVC (UNE 53-114): Ha de complir 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de 

aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los 

edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para 

tubos,accesorios 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials escollits (si s'escau) 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i 

dimensionament s'adequa al projecte 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de controlar globalment. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la 

partida. 

BD51 BONERES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i 

evacuació de l'aigua de coberta. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb 

accessoris i peces de muntatge 

- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm 

- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. 

La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2 

Puresa del zinc: >= 98,5% 

 

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID: 

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3 

Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2 

Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80% 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C 

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5% 

Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible 

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10% 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles 

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir 

Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir 

 

  BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:   
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La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa: 

- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm 

- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm 

 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus 

per a evitar el retorn de l'aigua. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 

La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 

Llargària: 

- Bonera: 33 cm 

- Bonera de paret: 34,5 cm 

 

BONERA DE FOSA: 

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a 

evitar el retorn de l'aigua. 

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides 

uniformement. 

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni 

bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes. 

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 

El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 

Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 

Contingut de fòsfor: <= 0,15% 

Contingut de sofre: <= 0,14% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BONERA O MANIGUET: 

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del 

fabricant. 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos 

galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

 

PECES DE FOSA: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 

piezas moldeadas. 

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 

 

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

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   
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- 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 al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2% 

 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'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. 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 

- 25-32-40-50: 0,2 mm. 

- 63-75-90: 0,3 mm. 

- 110-125: 0,4 mm. 

- 140-160: 0,5 mm 

- 180-200: 0,6 mm 

- 225: 0,7 mm 

- 250: 0,8 mm 

- 280: 0,9 mm 

- 315: 1,0 mm 

- 355: 1,1 mm 

- 400: 1,2mm 

- 450: 1,4mm 

- 500: 1,5 mm 

- 560: 1,7 mm 

- 630: 1,9 mm 

- 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 

 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'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'1 m 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'1 m de l'edifici al que es 

connecta el sistema de canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 
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- Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la 

proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 

Toleràncies: 

- 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 

- Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant. 

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació 

a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 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: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 

 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

 

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el 

tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, exposició 

a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El 

marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre 

l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
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- Nom i/o marca comercial 

- Material (PVC-U) 

- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

- Pressió nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 

fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d'extrusió 

Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre 

el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a 

l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. 

El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre 

l'aptitud del tub. 

El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

- Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 

- Nom i/o marca comercial 

- Dimensió nominal 

- Gruix mínim de la paret o SDR 

- Material (PVC-U) 

- Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de 

fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que 

arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 

garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 

assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Resistència a la tracció (UNE 53112) 

- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 

- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 

- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 

- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727) 

- Retracció longitudinal en calent (EN 743) 

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277) 

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de 

col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

- 5 mesures de longitud (1tub) 

- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

- 8 mesures per DN <= 250 

- 12 mesures per 250 < DN <= 630 

- 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment 

reconeguda a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de 

control de recepció. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats 

a les normes de procediment corresponents. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Control estructural i físic: 

- No s'autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 

fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres 

més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, 

quan ambdós resultats siguin correctes. 

Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura 

sobre 2 altres tubs. 

- Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós 

resultats siguin correctes. 
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BDD1 MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un 

procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense 

armadura, per a la formació de pou de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la 

tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 

- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la 

legislació vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles 

amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han 

d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de 

ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten 

petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el 

funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat. 

Ha de tenir un color uniforme. 

La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la 

amb un martell. 

Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, 

graons d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 

25 cm de la superfície. 

Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 

Quantia mínima d'armadures (peces armades): 

- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici 

d'apertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb 

un mínim de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 

Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm 

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 

200 mm) 

- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm 

Gruix mínim de paret de les lloses: 

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm 

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm 

Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm 

Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits: <= 15 mm 

- Profunditat dels buits: <= 6 mm 

- Amplària de fissures: <= 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir 

Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 

Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar 

Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm 

- Gruix de paret: ± 5% 

- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 

- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 

- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 

- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i 

mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 

- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm 



Pàgina: 106 

Plec de Condicions Tècniques 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

- Rugositats: <= 1 mm 

 

PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall 

recte, pla i perpendicular a l'eix del pou. 

La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu 

vertical. 

 

PEÇA DE BASE: 

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha 

de ser pla i perpendicular a l'eix del pou. 

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha 

de portar incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària 

<= 50 cm. 

Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5% 

Alçària dels llits hidràulics: 

- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm 

- Tipus B: La mitad del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el 

pou 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves 

característiques. 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a 

mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Número de la norma UNE-EN 1917 

- Data de fabricació (any, mes, dia) 

- Identificació del material constituent de l'element 

- HM per a tubs de formigó en massa 

- HA per a tubs de formigó armat 

- HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 

- Identificació d'una tercera entitat certificadora 

- Diàmetre nominal en mm 

- Alçària útil 

- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 

- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 

- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 

- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 

- 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: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibras de acero. 

UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de 

hormigón con fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 

1917. 

BDDZ MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i 

materials complementaris per a pous de registre. 

S'han considerat els elements següents: 

  - Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions   
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S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 

- Fosa gris 

- Fosa dúctil 

- Acer 

 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del 

trànsit. 

Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants 

i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les 

classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 

d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la 

vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 

- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 

estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 

- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 

- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 

d'aeroports) 

Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per 

tal de ser utilitzat. 

Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superficie superior antilliscant. 

Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han 

de tenir una adherencia satisfactoria. 

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de 

produir soroll al trepitjar-lo. 

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament 

degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de 

tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents 

procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 

- Amb suficient massa superficial 

- Amb una característica específica en el diseny 

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb 

una eina d'us normal. 

El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació 

amb el bastiment. 

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o 

reixa i la seva apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió 

del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El 

recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 

900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 

reixes de la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar 

a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir 

un diàmetre mínim de 600 mm. 

- Complements per a pou de registre: 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de fosa 

- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 

pou de registre 

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 

tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 

- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 

- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 

- Tres o més elements: 

- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 

- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 

Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm 

Toleràncies: 

- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
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- Dimensions: ± 1 mm 

- Guerxament: ± 2 mm 

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 

condicions següents: 

Superfície de ventilació: 

- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la 

pas lliure 

- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 

Dimensions dels forats de ventilació: 

- Ranures: 

- Llargària: <= 170 mm 

- Amplària: 

- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 

- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm 

- Forats: 

- Diàmetre: 

- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 

- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm 

 

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º. 

 

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 

l'element completament. 

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, 

ni altres defectes superficials. 

 

DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 

arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides 

amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 

- A 15: >= 2 mm 

- B 125: >= 3 mm 

- C 250: >= 5 mm 

- D 400: >= 6 mm 

- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny 

Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 

- Classe A 15: >= 25 N/mm2 

Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm 

 

ELEMENTS DE FOSA: 

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 

1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563). 

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de 

residu. 

No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de 

sorra, gotes fredes, etc.). 

 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 

La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones 

de fosa blanca. 

Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la 

cara superior. 

Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 

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% 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 

El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a 

facilitar l'ancoratge. 
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Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 

La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 

exfoliacions, etc. 

Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2 

Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2 

Allargament a la ruptura: >= 23% 

Característiques del galvanitzat: 

- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3 

- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2 

- Gruix (UNE 37-501): 85 micres 

- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5% 

- Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments 

- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments 

Toleràncies: 

- Dimensions: ± 2 mm 

- Guerxament: ± 1 mm 

- Diàmetre del rodó: - 5% 

 

GRAÓ DE FOSA: 

Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 

El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 

càrregues de servei. 

A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2 

Allargament a la ruptura: >= 17% 

Contingut de perlita: <= 5% 

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4% 

Toleràncies: 

- Dimensions: ± 2 mm 

- Guerxament: ± 1 mm 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de 

registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt 

flexible entre el pou de registre i el tub. 

La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 

El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 

El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin 

afectar la seva funció. 

No ha de tenir porus. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O REIXA: 

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces 

que conté i les seves dimensions. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del 

fabricant. 

Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 

GRAÓ: 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
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utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, 

marcado, control de calidad. 

 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de 

piezas moldeadas. 

 

GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

GRAÓ DE FOSA: 

* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y 

suministro de piezas moldeadas. 

 

FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ: 

* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de 

suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions 

següents: 

- El codi de la norma UNE EN 124 

- La classe segons la norma UNE EN 124 

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 

- Referència, marca o certificació si en tè 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 

- Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 

- Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat 

(UNE-EN ISO 1461) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat 

de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada 

i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de 

seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

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 

- 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 
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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:   
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* 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. 

BE41 XEMENEIES CIRCULARS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des 

dels aparells fins a l'atmòsfera exterior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 

- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Les xemeneies han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, els propis de la 

seva manipulació, així com les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 

seu normal funcionament. 

 

XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 

Han d'estar construïdes segons les especificacions de la norma UNE-EN 1856-1. 

Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 

La paret interior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 

- Acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 

- Acer inoxidable de designació 1.4401 segons la norma UNE-EN 10088-1 

La paret exterior de la xemeneia ha de ser d'algun dels següents materials: 

- Si la xemeneia està instal·lada a l'interior de l'obra, la paret exterior serà com a 

mínim d'aluzinc amb recobriment AZ 150 segons la norma UNE-EN 10215 

- Si la xemeneia està instal·lada a l'exterior de l'obra, la paret exterior serà com a 

mínim d'acer inoxidable de designació 1.4301 segons la norma UNE-EN 10088-1 

Els elements de suport de la xemeneia han de ser resistents a la corrosió. Els 

accessoris d'unió entre trams han de disposar de junts que assegurin l'estanquitat del 

sistema d'evacuació i alhora han d'absorbir les dilatacions degudes als canvis de 

temperatura. 

 

XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 

El tub ha de ser recte. Les parets de la xemeneia han de ser llises, regulars, sense 

deformacions ni cops i no han de tenir defectes superficials. S'admeten petits defectes 

superficials que no perjudiquin el funcionament de la xemeneia ni la seva durabilitat. 

Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de 

tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la 

paret. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els elements galvanitzats han de tenir un recobriment de zinc ben adherit. Aquest 

recobriment ha de tenir un aspecte uniforme, sense taques ni discontinuïtats, inclusions 

  de flux, cendres, bombolles, ratlladures ni punts sense galvanitzar.   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Per unitats, coberts amb una làmina de PVC fins que es muntin. 

 

XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes. Els mòduls s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical sobre una superfície neta i seca. Es tindrà especial cura de que el 

material aïllant de l'interior dels mòduls no entri en contacte amb l'aigua o d'altres 

líquids ni s'embruti. 

 

XEMENEIES METÀL.LIQUES DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 

UNE-EN 1443:2003 Chimeneas. Requisitos generales. 

 

XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 

modulares. 

UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 

Chimeneas modulares. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 

Sobre cada mòdul de la xemeneia hi ha d'anar marcada com mínim la següent informació: 

- Designació del producte segons l'apartat 9 de la norma EN 1856-1. Com a mínim a 

d'incloure: 

- Descripció del producte 

- Referència a la norma EN 1856-1 

- Nivell de temperatura segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 

- Nivell de pressió segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 

- Resistència als condensats segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 

- Resistència a la corrosió i especificació del material de la paret interior segons la 

classificació establerta per la norma EN 1856-1 

- Resistència al foc de sutge segons la classificació establerta per la norma EN 1856-1 

- Nom o marca comercial del fabricant 

- Lot de fabricació o referència del producte del fabricant 

- Sageta que indiqui la direcció dels fums (si procedeix) 

- Han de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els 

Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Per als mòduls de les xemeneies excepte el mòdul final: Sistema 2+: Declaració CE de 

conformitat del fabricant 

- Per al mòdul final: Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat 

del control de producció en fàbrica emès per l'organisme d'inspecció 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors 

declarats avaluats segons la EN 1856-1. 

El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (ja 

sigui sobre el propi producte, el seu embalatge o la documentació comercial que 

l'acompanya): 

- Número identificador de l'organisme certificador (només per als productes amb sistema 

de verificació 2+) 

- Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
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- Número del certificat CE de conformitat o del certificat CE de producció en fàbrica 

(si procedeix) 

- Referència a la norma europea EN 1856-1 

- Descripció del producte: nom genèric, materials, dimensions, etc., i ús previst 

- Informació sobre els requisits essencials presentada com: 

- Valors declarats pel fabricant. 

- Com a alternativa: Designació del producte segons el capítol 9 de la norma EN-1856-1 

- Característiques a les que s'aplica l'opció "prestació no determinada" 

El fabricant ha de facilitar una placa de xemeneia fabricada de material durador que ha 

d'incloure la següent informació: 

- Nom o marca comercial del fabricant, gravada o marcada de forma indeleble 

- Espai per a la designació d'acord amb la norma EN 1443 

- Espai per al diàmetre nominal 

- Espai per a la distància mínima al material combustible, indicada en mil·límetres, 

seguida pel símbol d'una sageta o flama 

- Espai per a les dades de l'instal·lador i la data de la de la instal·lació 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i 

materials que s'han d'utilitzar. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips. 

- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en 

projecte i estiguin identificades. Verificar: 

- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, 

velocitat motor, arrencada, tipus de proteccions elèctriques, secció de conductors, 

tipus de conductor, regulació, Cabal (m3 /h), dimensions, potència i pressió acústica). 

- Verificació de la documentació d'assaigs realitzats pel fabricant. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l'obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les 

especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb 

l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució 

total o parcial del material rebut. 

BEW4 ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els 

adequats per al conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del 

conjunt de la instal·lació 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 

- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BF42_01 TUB D'ACER INOXIDABLE AMB SOLDADURA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tub d'acer inoxidable obtingut a partir de fleix d'acer i soldat longitudinalment sense 

material d'aportació, utilitzat principalment per a la conducció d'aigua i altres 

líquids aquosos a temperatura ambient. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els tubs han de ser llisos i presentar una superfície brillant. 

Han d'estar lliures de defectes superficials interns i externs apreciables per inspecció 

visual. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

Els tubs s'han de subministrar sense cordó de soldadura exterior. 

Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura. 

La composició química de l'acer ha de ser conforme a la Norma Europea EN 10088-2. 

Les característiques mecàniques han de ser conformes amb la Norma Europea EN 10088-2. 

Els tubs han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, a intervals no superiors a 1 

m, amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca 

- Referència a la norma EN 10312 

- Designació simbòlica o numèrica de l'acer 

- Dimensions 

Aquesta informació podrà anar marcada sobre una etiqueta fixada al paquet o la caixa de 

tubs si així s'ha especificat al fer la comanda. 

Diàmetre exterior del tub: 6 mm <= D <= 267 mm 

Llargària: Barres de 5 o 6 m 

Rectitud: 

- Desviació total de una longitud de tub L: <= 0,0015 L 

- Tubs de la sèrie 1: <= 3 mm/m 

- Tubs de la sèrie 2: 

- 12 mm < D < 128 mm: <= 2 mm/m 

- D >= 128 mm: <= 2,5 mm 

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 1: 

+-----------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦ Diàmetre exterior (mm) ¦   Gruix   ¦ 

¦  especificat D  ¦-------------------------¦   paret   ¦ 

¦       (mm)      ¦   màx.   ¦   mín.   ¦    (mm)   ¦ 

¦-------------------¦------------¦------------¦-------------¦ 

¦        6        ¦    6,04  ¦    5,94  ¦    0,6    ¦ 

¦        8        ¦    8,04  ¦    7,94  ¦    0,6    ¦ 

¦       10        ¦   10,04  ¦    9,94  ¦    0,6    ¦ 

¦       12        ¦   12,04  ¦   11,94  ¦    0,6    ¦ 

¦       15        ¦   15,04  ¦   14,94  ¦    0,6    ¦ 

¦       18        ¦   18,04  ¦   17,94  ¦    0,7    ¦ 

¦       22        ¦   22,05  ¦   21,95  ¦    0,7    ¦ 

¦       28        ¦   28,05  ¦   27,95  ¦    0,8    ¦ 

¦       35        ¦   35,07  ¦   34,97  ¦    1,0    ¦ 

¦       42        ¦   42,07  ¦   41,97  ¦    1,2    ¦ 

¦       54        ¦   54,07  ¦   53,84  ¦    1,2    ¦ 

¦       66,7      ¦   66,75  ¦   66,08  ¦    1,2    ¦ 

¦       76,1      ¦   76,30  ¦   75,54  ¦    1,5    ¦ 

¦      103        ¦  103,8   ¦  102,2   ¦    1,5    ¦ 

¦      108        ¦  108,3   ¦  107,2   ¦    1,5    ¦ 

¦      128        ¦  129,0   ¦  127,0   ¦    1,5    ¦ 

¦      133        ¦  133,5   ¦  132,2   ¦    1,5    ¦ 

¦      153        ¦  154,5   ¦  151,5   ¦    1,5    ¦ 

¦      159        ¦  159,5   ¦  157,9   ¦    2,0    ¦ 

+-----------------------------------------------------------+ 

Dimensions i toleràncies dels tubs d'acer inoxidable Sèrie 2: 

+------------------------------------------------+ 

¦Diàmetre exterior ¦ Tolerància ¦ Gruix de paret¦ 

¦ especificat D  ¦  sobre D  ¦ especificat T ¦ 

¦      (mm)      ¦   (mm)    ¦    (mm)     ¦ 

¦------------------------------------------------¦ 

¦ 12 ¦ ± 0,10 ¦ 1,0 ¦ 
¦ 15 ¦ ± 0,10 ¦ 1,0 ¦ 
¦ 18 ¦ ± 0,10 ¦ 1,0 ¦ 
¦ 22 ¦ ± 0,11 ¦ 1,2 ¦ 
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¦ 28 ¦ ± 0,14 ¦ 1,2 ¦ 
¦ 35 ¦ ± 0,18 ¦ 1,5 ¦ 
¦ 42 ¦ ± 0,21 ¦ 1,5 ¦ 
¦ 54 ¦ ± 0,27 ¦ 1,5 ¦ 
¦ 64 ¦ ± 0,32 ¦ 2,0 ¦ 
¦ 76,1 ¦ ± 0,38 ¦ 2,0 ¦ 
¦ 88,9 ¦ ± 0,44 ¦ 2,0 ¦ 
¦ 108 ¦ ± 0,54 ¦ 2,0 ¦ 
¦ 133 ¦ ± 1,00 ¦ 3,0 ¦ 
¦ 159 ¦ ± 1,00 ¦ 3,0 ¦ 
¦ 219 ¦ ± 1,50 ¦ 3,0 ¦ 
¦ 267 ¦ ± 1,50 ¦ 3,0 ¦ 
+------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Gruix de paret: 

- Tubs de la sèrie 1: ± 10 % 

- Tubs de la sèrie 2: 

- 12 mm <= D <= 54 mm: ± 0,10 mm 

- 64 mm <= D <= 108 mm: ± 0,15 mm 

- 133 mm <= D <= 267 mm: ± 0,30 mm 

- Llargària: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes. 

El fleix d'acer al carboni no ha d'estar en contacte amb els tubs. 

Els tubs que s'hagin d'utilitzar per a aigua destinada al consum humà s'han de 

subministrar amb protecció en els extrems. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10312:2003 Tubos de acero inoxidable soldados para la conducción de líquidos 

acuosos incluyendo el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de 

suministro. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua 

destinada/no destinada al consum humà: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el 

producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que 

l'acompaya i anirà acompanyat de la següent informació: 

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- Referència a la norma europea EN 10312 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,… i ús previst 

- Nombre de sèrie 

-Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixen recollides a la 

taula ZA.1 de la norma EN 10312, que han de ser com a mínim les següents: 

- Reacció al foc 

- Límit elàstic 

- Toleràncies dimensionals 

- Estanquitat als líquids i mètode d'assaig utilitzat 

- Durabilitat de la resistència a la corrosió intergranular i mètode d'assaig utilitzat 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 
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materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

BF52 TUBS DE COURE SEMIDUR 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Tubs de coure semidur, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de 

calefacció. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes 

apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

- Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040% 

- Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R250 (semidur). Resistència mínima a la tracció 250 

MPa 

- El tipus de coure es designa indistintament com: Cu-DHP o CW024A 

Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al 

llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació com a 

mínim: 

- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació) 

- Referència a la norma EN 1057 

- Marca identificativa del fabricant 

- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12) 

- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació): 

- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 

- Identificació de l'estat metal·lúrgic 

Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un 

marcatge similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems. 

Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al 

llarg de la seva longitud. 

Llargària: Barres de 3 m o 5 m 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior nominal: 

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior nominal ¦   Toleràncies en el diàmetre exterior  ¦ 

¦           (mm)          ¦                  (mm)                  ¦ 

¦---------------------------¦------------------------------------------¦ 

¦                          ¦   aplicable al   ¦   aplicable a     ¦ 

¦     >     ¦    =<     ¦   diàmetre mig   ¦ qualsevol diàmetre ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦     6     ¦    18     ¦      ± 0,04      ¦      ± 0,09       ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    18     ¦    28     ¦      ± 0,05      ¦      ± 0,10       ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    28     ¦    54     ¦      ± 0,06      ¦      ± 0,11       ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    54     ¦    76     ¦      ± 0,07      ¦      ± 0,15       ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦    76     ¦    89     ¦      ± 0,07      ¦      ± 0,20       ¦ 

  ¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦   
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¦    89     ¦   108     ¦      ± 0,07      ¦      ± 0,30       ¦ 

¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 

¦   108     ¦   159     ¦      ± 0,2       ¦      ± 0,4        ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+ 

- Gruix de paret: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦ 

¦    nominal      ¦-------------------------------------¦ 

¦                  ¦     g < 1 mm   ¦    g => 1 mm   ¦ 

¦     (mm)        ¦       (%)      ¦      (%)       ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦    < 18 mm      ¦      ± 10      ¦     ± 13       ¦ 

¦-------------------¦------------------¦------------------¦ 

¦   => 18 mm      ¦      ± 10      ¦     ± 15 (*)   ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

(*) ± 10% per a tubs de 35 mm, 42 mm i 54 mm amb un gruix de paret d'1,2 mm 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 

paral·lelament sobre superfícies planes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 

para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, 

la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 

conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no 

destinada al consum humà, 

- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al 

foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al 

consum humà. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 

foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 

96/603/CE, i les seves modificacions): 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o 

gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des 

del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red 

fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al 

foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible 

destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a 

reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada 

dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis: 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el 

producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que 

l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació: 

- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge 

- Referència a la norma europea EN 1057 

- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst 

- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la 

taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents: 

- Reacció al foc 

- Resistència a l'aixafament 

- Pressió interior 
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- Toleràncies dimensionals 

- Resistència a les altes temperatures 

- Soldabilitat 

- Estanquitat: gasos i líquids 

- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels 

materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Control del material de soldadura (% plata) 

- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament. 

- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació 

segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris). 

- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor) 

- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal) 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

No s'han d'admetre tubs en bobina (recuit). Quan s'especifiqui en barres de coure dur. 

BFW ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i 

d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

 

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 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

BFY ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 

- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no 

han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap 

  de les seves aplicacions.   
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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 

 

La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

BG38 CONDUCTORS DE COURE NUS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 

mm2 de secció. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 21012:1971 Alambres de cobre duro de sección recta circular. Características 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 

dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

  - Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en   



Pàgina: 121 

Plec de Condicions Tècniques 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 

indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 

segons criteri de la DF. 

BGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de 

llargària , de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que 

l'ha de cobrir totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 

+----------------------------------------+ 

¦Tipus ¦ Estàndard ¦ 300 micres ¦ 

¦---------------¦-----------¦------------¦ 

¦Gruix (micres) ¦ >= 10 ¦ >= 300 ¦ 

+----------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Llargària: ± 3 mm 

- Diàmetre: ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 

dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 

indicats al REBT. 

En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 

  segons criteri de la DF.   
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BGDZ MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, per a col·locar 

superficiament. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El punt de posada a terra ha d'estar situat fora del sòl i ha de servir d'unió entre la 

línia d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 

Ha d'estar format pels següents components: 

- Caixa 

- Entrada i sortida de caixa tipus estanc. 

- Dispositiu de connexió 

- Accessoris 

L'envolvent o carcasa ha d'estar construït amb material doble aïllant i estanc. 

El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les 

línies d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugui , mitjançant eines 

apropiades, separar-les, a fi de poder mesurar la resistència de terra. 

El dispositiu de connexió ha de ser de platina de coure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm 

i 0,4 cm de gruix i amb suports de material aïllant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 

Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur. Ha de 

tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Resistència de 

l'aïllament (UNE-EN 60669-1): Ha de complir Resistència 

mecànica (UNE-EN 60669-1): Ha de complir Capacitat dels 

borns: 

+----------------------------------------------+ 

¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 

¦----------------------------------------------¦ 

¦ II o IV ¦ 125 ¦ <=50 ¦ 

+----------------------------------------------+ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Elección e instalación de los 

materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions 

dels materials. 

- Control de la documentació tècnica subministrada. 

- Verificar que les característiques dels elèctrodes es corresponguin a l'especificat en 

Projecte. 

- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres. 

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà mesura al pont de comprovació o caixa de seccionament de terres. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No s'admetran seccions de conductors i elèctrodes de posada a terra inferiors als 

indicats al REBT. 
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En discrepàncies del tipus de posada a terra amb l'especificat al projecte, s'actuarà 

segons criteri de la DF. 

BGW3_01 PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TEN… 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 

0,6/1 Kv, rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, 

conductors de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, 

canalitzacions o conductors de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva 

qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor 

de coure, d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de 

coure, d'1 m de platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de 

seguretat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ … 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a 

terra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a 

terra o per a plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat i bon funcionament. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 

raigs del sol. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica 

de connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BJ29 AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre 

d'entrada. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Temporitzada 

- Senzilla 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 

Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de 

qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 

normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 

Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 

ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 

Comunitat Europea. 

No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 

de tota la superfície. 

El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de 

vermell per a l'aigua calenta. 

El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de 

regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís. 

Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 

Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 

Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les 

incrustacions calcàries. 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s 

Gruix del cos: >= 2 mm 

Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres 

Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres 

Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, 

exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 

bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la 

col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites 

Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han 

de produir deformacions permanents 

 

AIXETA SENZILLA: 

Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m 

 

AIXETA TEMPORITZADA: 

Temps de sortida d'aigua: 15 - 20 s 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 

intempèrie. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'instal·lació i muntatge 

 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 

- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es 

corresponen amb l'especificat al projecte. 

- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el 

material segons criteri de la DF. 

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 l'exigència de blancor 

Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5 

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 

5°C i 40°C. 

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 

No s'han de mesclar morters de composició diferent. 

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de 

qualitat del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els 

resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d'acord a les condicions exigides. 

  Els  valors  de  consistència  i  resistència  a  compressió  han  de  correspondre  a  les   
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especificacions de projecte. 

D07A FORMIGONS CEL·LULARS 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment 

ni l'enduriment. 

Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de 

complir les condicions següents: 

- Densitat: 300 - 400 kg/m3 

- Resistència a la compressió: >= 0,4 N/mm2 

- Conductivitat tèrmica: <= 0,09 W/m K 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha 

d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels 

certificats de qualitat del subministrador, d'acord a les condicions del plec. 

- Control del consum de ciment. 

- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es 

comprovarà la densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6) 

- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular 

a utilitzar (UNE 92201) 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions 

exigides en els àmbits de control específics. En particular, no s'acceptaran ciments que 

no estiguin certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del 

subministrador. 

Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de 

correspondre a les especificacions de projecte. 

D0B ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 

armat, elaborades a l'obra. 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui 

afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la 

secció inicial. 

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El 

procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels 

productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

  - Ganxos, patilles i ganxos en U:   
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- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi 

compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la 

barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦           ¦------------------------------¦ 

¦           ¦  D <= 25 mm ¦  D > 25 mm ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦  B 400   ¦     10 D    ¦    12 D    ¦ 

¦  B 500   ¦     12 D    ¦    14 D    ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres 

corrugades. 

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres 

<= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, 

s'admeten variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5% 

- Alçària de la corruga: 

- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els 

elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm 

(on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm 

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm 

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º 

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La  DF  ha d'aprovar els plànols d'especejament de  l'armadura, elaborats per la 

instal·lacio de ferralla. 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi 

fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, 

s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes 

temperatures 

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona 

del colze. 

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que 

compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de la EHE-08. 

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o 

maquinària específica de tall automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol 

altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 

específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
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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 caixa de paviment 

- Excavació per a buidat de soterrani 

- Excavació per a rebaix 

- Excavació per dames 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, rebaix, 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 

Excavació per dames: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de l'amplària de les dames 

- Numeració i definició de l'ordre d'excavació 

- 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 de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 

navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i 

que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió 

simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per 

trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa 

o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin 

l'excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de 

rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació 

realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a 

aquesta funció. 

 

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, 
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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. 

 

EXCAVACIÓ 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° 

EXCAVACIÓ PER DAMES: 

L'excavació per dames es realitzarà sobre talussos prèviament excavats deprès d'un 

buidat. 

Es realitzarà l'excavació de les dames al talús, d'acord amb la DT i prèvia aprovació 

explícita de la DF, aplicant al replanteig les següents dimensions: 

- Amplària inferior del talús. 

- Amplària superior del talús. 

- Amplària de la dama. 

Un cop replantejades al front del talús les dames amb l'amplària definida, s'iniciarà 

per un dels extreme del talús l'excavació alternativa de les dames, deixant trams de 

talús d'amplària igual a una dama per N unitats. 

Un cop finalitzada l'excavació d'una dama, es realitzarà l'element estructural de 

contenció projectat, aquesta operació es repetirà N vegades. 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

Es garantirà la planeïtat del pla vertical d'excavació, a fi efecte de garantir les 

dimensions geomètriques dels elements estructurals 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 

transportar a una instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

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. 

 

EXCAVACIÓ 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. 
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EXCAVACIÓ PER A BUIDAT 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. 

EXCAVACIÓ PER DAMES: 

Les dames s'excavaran començant per la part inferior del talús. 

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 esllavissada. 

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 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 
 

 
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. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb 

mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si 

és el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 

rasa, segons indiqui la partida d'obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 

assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora 

(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 

assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 

  rebot a l'assaig SPT.   
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L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 

seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells: ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 

obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 

DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

- Trams rectes: <= 12% 

- Corbes: <= 8% 

- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 

fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 

mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment 

que es pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 

de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 

algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

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 
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condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 

mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir 

els corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 

Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 

maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de 

serveis. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 

els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 

teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, 

ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 

desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 

s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 

totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera 

E2R5 TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIT… 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció 

o demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 

construcció o demolició 

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la 

resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 

  habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals   
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Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en 

compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les 

etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 

radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 

d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 

perjudicials del material. 

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

TRANSPORT A OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs" de l'obra. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del 

seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a 

una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui 

farà aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues 

en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La  manipulació dels materials s'ha de  fer amb les proteccions adequades a  la 

perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 

incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, 

o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

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, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 

planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament 

des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- 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, en el seu cas 

- Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 

(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 

cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat 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: 

- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 

  - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm   
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- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

- 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-08 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 

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 es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 

cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 

permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No  pot  transcórrer més  d'1,5  hora  des  de  la  fabricació del  formigó  fins  el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència 

de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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, evitant que es facin tolls d'aigua en el 

junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 

junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i  primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord 

amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 
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que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 

No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, 

amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 

condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 

d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per 

tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que 

els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els 

controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura 

o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix   certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 

tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 

amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 

seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 

assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 
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formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides 

o altres característiques de l'element formigonat. 

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, en formació d'armadura passiva d'elements 

estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Fonaments 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 

indicacions de 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. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 

l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 

ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 

secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de  soldadura  no  resistent. La  disposició dels  punts  de  lligat  ha  de  complir 

l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 

properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

  La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.   
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Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma 

EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

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 ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 

69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat 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 de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui 

necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les 

barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 

màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 

>= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE). 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 

l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 

complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 

qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 

vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 

les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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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) 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 

son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades. 

E385 FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 

pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en 

planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament 

des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 

formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 

- Traves i pilarets 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 

- Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma 

EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures 

(art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

  L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.   
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense 

regalims, taques, o elements adherits. 

En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de 

la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de 

la norma EHE-08. 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat 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. 

 

TRAVES: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 

- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 

- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 

- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 

- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: 

- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 

- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 

- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 

- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 

- 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-08 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 

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 es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 

La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En 

cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la 

reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que 

permeti una compactació completa de la massa 

Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 

prèviament al formigonament. 

No  pot  transcórrer més  d'1,5  hora  des  de  la  fabricació del  formigó  fins  el 

formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 

l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles 

entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència 
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de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi 

agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 

continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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, evitant que es facin tolls d'aigua en el 

junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 

junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

Durant l'adormiment i  primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 

manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord 

amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l'element. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 

vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense 

que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 

cantonades i als paraments. 

 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 

No es necessari la compactació del formigó. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

FORMIGONAMENT: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, 

amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les 

condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals 

d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per 

tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la 

temperatura i condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 

- Assaigs d'informació complementària. 

De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que 

els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els 

controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a 

proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d'estructura 

o el plec de prescripcions tècniques particulars. 

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa 

reuneix   certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions 

tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant 

amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la 

seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del 

capítol 17 de la norma EHE-08. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar 

assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el 

formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides 

o altres característiques de l'element formigonat. 

E38D ENCOFRAT PER A TRAVES I PILARETS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials 

que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 

reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 

càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 

comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 

els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 

ciment 

  L'interior  de  l'encofrat  ha  d'estar  pintat  amb  desencofrant  abans  del  muntatge,  sense   
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que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 

productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 

s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 

característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 

greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 

xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi 

els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar 

els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres 

dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 

baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del 

formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 

s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 

assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 

moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 

tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 

l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 

les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada 

durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a 

evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

+-------------------------------------------------------------------+ 

¦            ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 

¦ ¦-----------------¦ ¦ ¦ ¦ 
¦ ¦Parcial ¦ Total ¦ ¦ ¦ ¦ 
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¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 

¦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. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 

d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 

ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol 

altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 

La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar 

que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa 

de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i 

les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 

encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 

s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 

la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi 

la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions 
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els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que 

pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació 

així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 

dels sotaponts i puntals als sostres. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la  neteja del fons de  l'encofrat s'han de  disposar obertures 

provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 

la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 

vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 

seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 

elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 

amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 

conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 

d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 

terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que 

no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 

desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no 

afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En 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 <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar 

el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 

l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

E3FD ENCOFRAT PER A ENCEPS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials 

que formen el motlle on s'abocarà el formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 

- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

  - Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui   
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- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 

reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 

càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 

comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 

els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 

ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 

que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 

productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 

s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 

característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 

greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 

xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi 

els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar 

els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres 

dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 

baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del 

formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 

s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 

assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 

moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 

tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 

l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 

les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada 

durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a 

evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat 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. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 

d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST: 

Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de 

ser llises, sense rebaves ni irregularitats. 

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. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar 

que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa 

de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i 

les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 

encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 

s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 

la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi 

la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions 

els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que 

pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació 

així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 

dels sotaponts i puntals als sostres. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la  neteja del fons de  l'encofrat s'han de  disposar obertures 

provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 

la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 

vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 

seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 

elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 

amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 

conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 

d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 

terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que 

no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 

desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no 

afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En 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 <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar 

el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 

l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

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 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 

- Curat del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície ha de ser plana i anivellada. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima 

del granulat. 

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: - 30 mm 

- Nivell: +20 / - 50 mm 

- Planor: ± 16 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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

  Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

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) 

S'han considerat els tipus de perfils següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 

S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 

10025-2 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 

d'acer S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, 

segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2 

S'han considerat els acabats superficials següents: 

- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació amb soldadura 

- Col·locació amb cargols 

- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats 

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.   
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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 i a 

l'article 80 de la EAE. 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 

80 de la EAE. 

 

PILARS: 

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 

mm per sota del nivell del formigó. 

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb 

beurada de ciment, beurades especials o formigó fi. 

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net 

de líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant. 

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi 

completament reblert. 

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 

- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:1 

- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no 

inferior a 1:2 o formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant. 

 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de 

la EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir 

els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de 

corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols 

s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. 

Entre la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha 

d'haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota 

del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades 

i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar 

col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 

Toleràncies d'execució: 

- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 

- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 

76.2 de la EAE 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del 

PG3 i a l'article 

76.2 de la EAE 

- Posició dels forats: 

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 

76.2 de la EAE 

- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 i a 

l'article 76.2 de la EAE 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
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procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la 

corrosió del material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront 

la corrossió. 

Els mètodes de protecció podran ser: 

- Metalització, segons la UNE-EN ISO 2063. 

- Galvanització en calent, segons la UNE-EN ISO 1461. 

- Sistemes de pintura, segons la UNE-EN ISO 12944. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de 

ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra. 

Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se 

posteriorment en els plànols de taller. 

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions 

permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar 

protegits en els punts de subjecció. 

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, 

emmagatzematge i muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui 

conforme. 

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o 

es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de 

ser substituïda. 

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar 

en contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua. 

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint 

la seguretat estructural en tot moment. 

Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de 

seguretat, les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de 

vent. 

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva 

posició fins que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 

Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma 

que no debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 

La secció de l'element no ha de quedar 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. 

Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on 

es pugui dipositar l'aigua de forma permanent. 

Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe 

d'expossició ambiental. 

Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura 

adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 

Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el 

tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del 

muntatge. 

Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant 

els requisits addicionals de 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. 
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COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a 

l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques particulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 

immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 

després del muntatge. 

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de 

collar fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de 

cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 

centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord 

amb el que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui 

uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s'afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb 

netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir 

amb cobertes impermeables. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha 

de tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió. 

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de 

la neu. 

A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de 

soldatge, que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, 

especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, 

limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les 

peces  necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions 

en front l'esquinçament laminar, referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els 

requeriments per al identificació de les soldadures. 

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons 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. 
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El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels 

components estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes. 

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de 

retirar sense fer malbé les peces. 

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han 

d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 

per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits 

establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A   i l'article 77 de la EAE per a obres 

d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de la EAE per a 

obres d'enginyeria civil. 

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 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 

reglas para edificación. 

 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control 

desenvolupat per el constructor, tant per als productes com per a l'execució. 

Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 

-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix 

distintiu de qualitat reconegut. 

- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 

- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 

i del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1. 

La D.F comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, 

s'acompanyen de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la 

traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada. 

Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a 

mínim quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons 

l'article 91.2.2.1 de la EAE. 

Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que 

les dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions. 

Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i 

soldadura, aquesta haurà de ser aprovada per la D.F. 
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Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant 

el muntatge al taller i a l'obra. 

L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 

-Identificació del elements. 

-Situació dels eixos de simetria. 

-Situació de les zones de suport contigües. 

-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 

-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 

-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 

-Contrafletxes. 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a 

elements secundaris. 

La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 

elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 

El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà 

aprovada per la D.F., i com a mínim inclourà: 

-Memòria de muntatge. 

-Plànols de muntatge. 

-Programa d'inspecció. 

Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 

-L'ordre de cada operació. 

-Eines utilitzades. 

-Qualificació del personal. 

-Traçabilitat del sistema. 

 

UNIONS SOLDADES: 

Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme al apartat 

77.4.2 de la EAE. 

Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles. 

La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà 

el assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient. 

Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons la 

UNE-EN 970. 

Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o 

persona autoritzada per la D.F. 

UNIONS CARGOLADES: 

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 

En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim 

establert. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 

0,1 mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 

La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu 

del perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un 

filferro tesat. 

 

UNIONS SOLDADES: 

La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi. 

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels 

resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 

UNIONS CARGOLADES: 

La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat. 

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es 

corregirà la implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat 

incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les 

oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb 

les oportunes actuacions segons el resultat. 

 

UNIONS SOLDADES: 

La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades 

per mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de 

Condicions Particulars de l'obra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 
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En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent. 

 

UNIONS SOLDADES: 

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei 

previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la 

normativa vigent. 

Es controlaran tots els cordons de soldadura. 

Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran 

inspeccionades amb anterioritat. 

A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 

-Inspecció visual de tots els cordons. 

-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de la EAE. 

Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 

-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 

-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una 

radiografia addicional 

Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 

15% del total de la longitud de les soldadures en angle. 

Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en 

planxes i unions en T quan aquestes siguin a topar. 

Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en la UNE-EN ISO 5817. 

UNIONS CARGOLADES: 

La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% 

per a elements secundaris com rigiditzadors. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

UNIONS SOLDADES: 

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius. 

No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats 

E4B ARMADURES PASSIVES 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada 

o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements 

estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Elements estructurals de formigó armat 

- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també: 

- Perforació del formigó 

- Neteja del forat 

- Injecció de l'adhesiu al forat 

- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu 

 

CONDICIONS GENERALS: 

  Per  a  l'elaboració,  manipulació  i  muntatge  de  les  armadures  s'ha  de  seguir  les   
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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. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 

l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 

ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 

secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

sigui superior a 0,1 mm. 

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de  soldadura  no  resistent. La  disposició dels  punts  de  lligat  ha  de  complir 

l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 

properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant 

un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura 

quan les armadures estiguin a l'encofrat. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 

l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 

soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma 

EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 

dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 

69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 
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- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat 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 de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui 

necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les 

barres que formen el grup). 

Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 

diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 

màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 

>= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 

l'article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.4 de la EHE) 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser 

les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge 

determinada segons l'article 69.5.1.2 de la EHE. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 

l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 

complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 

qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 

vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 

les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes. 

La perforació ha de ser recta i de secció circular. 

El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha 

d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa. 
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La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu. 

L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins 

del temps màxim fixat per aquest. 

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 

40ºC. 

Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús. 

Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la 

perforació. 

Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar 

la seva posició. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 

següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de 

la DF. 

- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 

L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat 

d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra 

ferrallada, dins de l'element compost) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS: 

Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 

son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades. 

E4D8 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
 

 
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   
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- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 

- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 

- Tapat dels junts entre peces 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 

- Aplomat i anivellament de l'encofrat 

- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 

- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 

- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar 

reflectits com a mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del 

formigonat 

- Plànols executius del cindri i els seus components 

- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, 

tubs, grapes, etc.. 

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o 

apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, 

càrregues, desclavament i desmantellament. 

La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb 

les especificacions del plec de condicions tècniques. 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i 

resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense 

assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que 

comporta el seu formigonament i compactació. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, 

excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme 

els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 

ciment 

L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense 

que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests 

productes. 

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible 

execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment 

s'hagin d'unir per a treballar solidàriament. 

Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les 

característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar 

vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o 

greixos en dissolució. 

Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 

- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 

- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 

- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments 

fora de toleràncies 

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 

- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense 

xocs ni sotragades. 

Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 

Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per 

escrit de l'encofrat. 

El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega 

total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi 

els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar 

els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les 

empentes 

horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 

- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat 

resistent i rigidesa 

suficients 

- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la 

lliure retracció del formigó. 

Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
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El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres 

dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures 

baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del 

formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no 

s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors. 

La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els 

perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer 

assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el 

moment de desencofrat. 

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al 

desencofrar, sense l'autorització de la DF. 

Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de 

tallar al ras del parament. 

En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF 

podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a 

l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució 

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de 

les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada 

durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a 

evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient 

Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 

- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 

- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 

- Per a revestir: ± 15 mm/m 

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat 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. 

El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà 

d'estar d'acord amb el tesat de les armadures. 

 

FORMIGÓ VIST: 
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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 per evitar 

que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa 

de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja 

construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i 

les condicions en que s'han d'utilitzar. 

Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels 

encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per 

haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que 

recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, 

s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui 

actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures 

màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com 

la data en què s'ha formigonat cada element. 

El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi 

la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions 

els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat. 

Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que 

pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació 

així com de les articulacions. 

No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 

No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte 

dels sotaponts i puntals als sostres. 

 

ELEMENTS VERTICALS: 

Per a facilitar la  neteja del fons de  l'encofrat s'han de  disposar obertures 

provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin 

la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament 

vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la 

seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels 

elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

ELEMENTS HORITZONTALS: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar 

amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest 

conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre 

d'una mil·lèsima de la llum. 

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al 

terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que 

no assentaran. 

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 

Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un 

desapuntalat senzill 

Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no 

afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones 

impermeabilitzades o plàstics. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte 

amb el formigó. 
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, 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 <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar 

el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també 

l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

E4LM PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de plaques perfilades semiresistents de xapa d'acer 

galvanitzat grecades, de 0,80 mm fins a 1,20 mm de gruix, per a la formació de sostre. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del perímetre de recolzament de les plaques, neteja i nivellament 

- Replanteig i col·locació de les plaques 

- Fixació de les plaques o execució de les soldadures, en cas que sigui necessari 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les 

plaques i tota la documentació que ha d'aportar un producte amb marcatge CE. 

El subministrador de les plaques ha de partir dels plànols de la DT del projecte i ha de 

preparar i sotmetre a l'aprovació de la DF els plànols constructius per a l'execució i 

la col·locació a l'obra dels seus materials. 

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha 

d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. 

Les plaques han d'estar col·locades en la posició i nivell previstos a la DT. 

Les plaques, un cop col·locades han de quedar ben alineades i anivellades. 

Les plaques col·locades no han de presentar superfícies amb bonys, cantells doblegats, 

ni discontinuïtats en el galvanitzat. 

Les ales de les jàsseres de suport han d'estar ben netes i preparades per a l'execució 

de les soldadures de les plaques. 

Ha d'estar sòlidament unit als elements de suport. 

Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci 

disminuir la secció de la peça. 

La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la 

DT. 

El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe per carregament. 

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 les plaques. 

Les plaques han de quedar fixades als elements de suport mitjançant soldadura o amb 

visos especials a pressió controlada. 

Les fixacions s'han de fer a cadascuna de les estries de la placa. 

Les unions han de ser com a mínim amb dues fixacions per a cada extrem de la placa. 

Hi han d'haver una fixació cada 50 cm en el cas de dos recolzaments o tram simple i cada 

100 cm en tram continuo. 

El tancament de les estries en el perímetre dels forats o en l'acord amb els pilars, 

s'ha de realitzar mitjançant peces especials de remat de xapa galvanitzada. 

Al voltant dels pilars cal disposar pletines d'ajust i de tancament. 

La cara inferior i la superior no han de quedar definitivament a d'intempèrie, ni 

sotmeses a ambients agressius, humits o químics. 

El sostre, un cop executada la capa de formigó, ha de ser monolític per a garantir la 

rigidesa en el seu pla. 

Diàmetre de les soldadures: >= 20 mm 

Llargària de recolzament (H:gruix sostre): >= 50 mm, >= H/2 

Fixacions a l'extrem de cada estria: >= 2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig en planta: ± 20 mm 

  - Nivell:  ± 10 mm   
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- Acord amb els recolzaments: + 10 mm, -5 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plaques han d'estar col·locades a nivell sobre els elements de suport del sostre. 

S'han de disposar ben alineades i han de quedar unides a tocar longitudinalment sobre 

els recolzaments. 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 

Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als 

extrems de la mateixa. 

Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb l'apuntalament necessari per no superar 

la fletxa màxima prevista durant l'abocada del formigó. 

Cal col·locar una cantonera de xapa metàl·lica com a remat perimetral per evitar la 

pèrdua de formigó en els extrems de les plaques. 

Tots els forats s'han de preparar i replantejar prèviament al formigonat, amb els 

mitjans d'encofrat més adients segons el cas. 

La superfície de contacte entre la placa i el formigó abocat a l'obra, ha de ser neta i 

sense cossos estranys per tal d'assegurar l'adherència. 

S'han de preveure els sistemes d'apuntalament adients en el cas que siguin necessaris. 

Les soldadures s'han de repicar i han de quedar protegides mitjançant l'aplicació d'una 

pintura antioxidant. 

En els forats de més de 20x20 cm cal preveure un reforç metàl·lic específic per a cada 

cas. 

Cal disposar uns suports complementaris i perfils metàl·lics al voltant dels caps de 

pilars. 

La cara inferior de les plaques s'ha de protegir contra el foc en cas que sigui 

necessari. 

 

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 <= 1 m2: No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses 

- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari 

- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament 

- Replanteig de les plaques 

- Anivellament de les plaques 

- Fixació de les plaques als elements de suport. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la 

col·locació de 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 

càrrec del Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes 

en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

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 5 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 

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   
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disminuir la secció de la peça. 

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris 

per a garantir la unió entre aquest i la bigueta. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT: 

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats. 

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant. 

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. 

Els envanets han d'anar travats perpendicularment. 

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà. 

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les 

filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors. 

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid. 

 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%): 

Alçària: <= 4 m 

Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m 

Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig: 

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm 

- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm 

- Aplomat: ± 10 mm 

- Separació entre les peces: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les 

parts que s'han fet. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS: 

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica. 

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la 

superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han 

d'omplir manualment. 

 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que 

comenci l'adormiment. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs 

(canalons, etc.). 

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha 

de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ: 

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé. 

 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per 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 <= 1 m2: No es dedueixen 



Pàgina: 167 

Plec de Condicions Tècniques 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix 

- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre 

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter 

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques 

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques 

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb 

fixacions mecàniques 

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats 

amb morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort 

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una 

capa de morter 

- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de capa de protecció de morter de ciment: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material 

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb 

placa prefabricada: 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter 

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat: 

- Replanteig de les peces 

- Clavat de les peces al suport 

 

CAPA DE PROTECCIÓ: 

Ha de quedar ben adherit al suport. 

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa. 

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb 

els del suport. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT: 

  Ha de tenir junts de retracció.   
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Junts de retracció: 

- Fondària: >= 0,7 cm 

- Amplària: aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts: <= 500 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments: >= 12 cm 

 

SOLERA: 

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus 

d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats 

mecànicament als suports. 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de 

suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre 

envanets de sostremort han de quedar independents dels suports. 

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb 

els cabirons inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de solera: ± 10 mm 

- Planor: 

- Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m 

- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m 

 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA: 

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, 

amb junts a tocar i col·locats a trencajunt. 

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de 

quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la 

planxa. 

Penetració de les fixacions: >= 2 cm 

Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm 

Recolzament sobre suport: >= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent: ± 0,5% 

 

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT: 

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols. 

Penetració de les fixacions: >= 2 cm 

Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm 

Recolzament sobre suport: >= 2 cm 

Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm 

Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm 

Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent: ± 0,5% 

 

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH: 

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de 

suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa 

en el panell, per a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm 

 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES: 

La solera ha de ser plana i resistent. 

Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm 

Distància entre junts de dilatació: <= 5 m 

Toleràncies d'execució: 

- Separació d'elements verticals: ± 5 mm 

 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
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La solera ha de ser plana i resistent. 

Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort. 

Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de 

quedar alineats. 

Les peces han d'estar ancorades al portell als suports. 

Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm 

Distància entre junts de dilatació: <= 5 m 

Distància entre els suports: = llargària placa 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports: + 20 mm 

- Alineació dels nervis: ± 10 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE 

CIMENT RÀPID: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i 

sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han 

d'enderrocar i refer les parts afectades. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 

l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material. 

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs 

(canalons, etc.). 

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de 

morter. 

 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del 

morter. 

 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per 

a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb 

morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES: 

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, 

materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E5ZF ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta 

S'han considerat els elements següents: 

- Acroteri i minvell de dues peces de planxa col·locades amb fixacions mecàniques. 

- Acroteri alt en pendent de planxa col·locada amb fixacions mecàniques. 

- Acroteri lateral o baix en pendent amb muntants, de planxa col·locada amb fixacions 

mecàniques. 

- Acroteri amb peça en forma d'L de ceràmica, col·locada amb morter i acabat amb planxa 

  col·locada amb fixacions mecàniques   
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- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques 

- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura 

- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter 

- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 

- Execució dels junts entre làmines 

Acroteri de peça ceràmica: 

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de la peça ceràmica collada amb morter sobre el suport i recobriment 

d'aquesta amb planxa metàl·lica fixada mecànicament 

- Execució dels junts entre làmines 

Gàrgola col·locada amb soldadura: 

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element amb soldadura 

Gàrgola de pedra col·locada amb morter: 

- Replanteig de l'element 

- Neteja i preparació del llit d'assentament 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc. 

En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir 

l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua. 

En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al 

suport sòlidament mitjançant visos. 

 

ELEMENT DE PLANXA: 

Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots 

els sentits, respecte el suport 

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes 

de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure 

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes 

vives que puguin fer malbé el metall. 

Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant 

fixacions mecàniques. 

Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden 

utilitzar claus llisos. 

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir 

els moviments de dilatació del metall. 

La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de 

permetre el lliure moviment de les planxes. 

 

ACROTERI: 

Les peces han de quedar alineades longitudinalment. 

Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 

En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i 

encaixades. 

L'acroteri amb abocador a la canal, ha de cavalcar sobre d'aquesta. 

La peça ceràmica ha de recolzar sobre la paret perimetral i sobre l'envanet de 

sostremort. Verticalment ha de seguir el pla de façana. 

Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm 

Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm 

Cavalcaments: >= 5 cm 

Cavalcaments sobre la canal: >= 5 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 

- Horitzontalitats: ± 2 mm/m, ± 15 mm/total 

 

ACROTERI DE PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA: 

Toleràncies d'execució: 

- Alineació de la peça: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total 

- Horitzontalitat de la peça: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total 

- Desviació de la peça respecte al pla de façana: ± 2 mm 
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GÀRGOLA: 

La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura 

d'estany en tot el seu perímetre. 

La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a 

l'ampit amb morter. 

La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos 

estranys. 

Pendent cap a l'exterior: >= 1 cm 

Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Situació: ± 20 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 

supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

 

ELEMENT DE PLANXA: 

S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters 

de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). 

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i 

el coure sense estanyar. 

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments 

pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer 

sense protecció contra la corrosió. 

 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER: 

La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 

l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

 

GÀRGOLA: 

La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta. 

La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha 

d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts entre 

làmines. 

En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal 

garantir l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui 

estable. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

GÀRGOLA: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

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   
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- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb 

oxiasfalt 

- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en 

calent 

Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques: 

- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 

- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 o LBM-24 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Membranes adherides, no adherides: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 

- Execució de la membrana per varies capes 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

- Repàs dels junts 

Membrana fixada mecànicament: 

- Neteja i preparació del suport 

- Execució de la membrana per varies capes 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes 

superposades previstes. 

En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades 

en la capa exterior. 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de ser estanca. 

 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI: 

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles. 

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície. 

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir 

amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han 

de ser continues. 

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt. 

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines. 

Angles (acord aixamfranat): 

- Base : >= 5 cm 

- Alçària : >= 5 cm 

Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm 

Dotació per capa: 

+---------------------------------------------------+ 

¦ ¦ Denominació ¦ Dotació per capa ¦ 

¦ ¦ material ¦ (kg/m2) ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦ Component ¦LBM-24 ¦ >= 2,2 ¦ 

¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M ¦ >= 2,7 ¦ 

¦ ¦LO-40, ¦ >= 3,6 ¦ 

¦ ¦LBM-30, LBM-30/M ¦ >= 2,8 ¦ 

¦ ¦LBM-40, LBM-40/G ¦ >= 3,8 ¦ 

¦ ¦LBM-48 ¦ >= 4,5 ¦ 

¦ ¦LBM-50/G ¦ >= 4,8 ¦ 

¦ ¦LAM-3 ¦ >= 4,2 ¦ 

¦ ¦Full alumini ¦ >= 0,124 ¦ 

¦ ¦50 micres ¦ ¦ 

¦ ¦Full alumini ¦ >= 0,2 ¦ 

¦ ¦80 micres ¦ ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Material ¦Oxiasfalt OA ¦ >= 1,5 ¦ 

¦adhesió ¦Màstic modificat ¦Valor mínim segons ¦ 

¦ ¦MM-II B ¦capa i/o membrana ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦ >= 0,3 ¦ 

¦prèvia ¦ ED ¦ ¦ 

+---------------------------------------------------+ 

Desplaçament de les làmines superposades: 
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- 2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina 

- 3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina 

- 4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells: ± 15 mm 

 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de 

quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació 

a la paret. 

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert 

elàstic, compresible i compatible químicament amb els components de la 

impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la 

membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. 

Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm 

Cavalcaments membranes d'una làmina: 

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm 

- Pendents > 0 o làmines sense protecció: 

- Longitudinals: >= 8 cm 

- Transversals: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments: ± 20 mm 

 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 

Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. 

En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el 

suport ha de quedar cobert per la làmina. 

Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. 

Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 

A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. 

El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques. 

Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de 

quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. 

Cavalcaments: 

- De les plaques: >= 50% 

- De les làmines: >= 10 cm 

Separació de les tatxes: 

- En les plaques: <= 35 cm 

- En les làmines: <= 50 cm 

- De la vora de la placa: >= 25 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C 

per membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C. 

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui 

o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. 

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos 

estranys. 

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben 

endurida i seca. 

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. 

Característiques del suport: 

- Pendent: 

- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10% 

- PA-6, PA-7: 1-15% 

- PA-8 PA-9: 0-15% 

- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5% 

- PN-7 PN-8: 0-5% 

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1% 

- MA-2: >= 10% 

- MA-3: >= 5% 

- MA-4: 5-15% 

- GF-1: >= 20% 

- GF-2: >= 15% 

- Planor: ± 5 mm/2 m 

- Rugositats: <= 1 mm 
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- Resistència a la compressió: >= 200 kPa 

- Humitat: <= 5% 

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents: 

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament 

compatibles 

- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin 

específicament compatibles 

Incompatibilitats entre la membrana i el suport: 

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes 

plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes 

plàstiques i la membrana 

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i 

estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 

sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha 

de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 

membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la 

coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). 

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 

components. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les 

no protegides s'han de protegir, també, del sol. 

 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES: 

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina: 

- LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

- LAM -3: Amb adhesiu 

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, 

per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor. 

 

MEMBRANA ADHERIDA: 

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació. 

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es 

realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per 

plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt. 

L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, 

inclosos els acabaments i acords amb punts singulars. 

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació. 

 

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT: 

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en 

calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. 

La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal 

aplicar escalfor a mida que es desenrotlla. 

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar 

mai els 260°C en caldera. 

 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 

El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament. 

Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera 

filada del ràfec s'ha de col·locar invertida. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb 

els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials 

diferents d'aquells que normalment conformen la unitat 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales 
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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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i 

junts. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

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 

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense 

teixir, termosoldat 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament 

- Feltre teixit de fibres de polipropilè 

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 

s'intercala. 

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb 

el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil. 

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 

Les làmines han de cavalcar entre elles. 

No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 

Cavalcaments: 

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 

  - Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm   
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- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la 

intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i 

cavalcaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces 

malmeses 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts 

longitudinals i transversals 

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i repàs del suport. 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Neteja i repàs del suport. 

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 

i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i 

junts. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes 

a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

E7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines 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 

- Bandes de poliestirè expandit per a desolarització d'envans i parets 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb adhesiu 

- Amb morter adhesiu 

- 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: 

- Replanteig de l'alineació de parets i envans 

- 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 

ressalts 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   
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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 obertures, d'acord amb els criteris 

següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT. 

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 

empalmaments. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques 

malmeses 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i 

a l'alineació longitudinal i transversal de les peces 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els 

defectes d'execució. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

E7Z3 REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntual 

- Lineal 

- Superficial 

S'han considerat els tipus de làmina següents: 

- Làmina bituminosa protegida o no 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Fixada amb adhesiu 

- Adherida amb oxiasfalt 

- Adherida en calent prèvia emprimació 

- Autoadherida 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'emprimació en el seu cas 

- Fixació de la làmina 

 

CONDICIONS GENERALS: 

  El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar   
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format per una banda recta i d'amplària constant. 

La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser 

la indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF. 

Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 

làmines de cautxú-butil. 

El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 

Amplària del reforç lineal: 50 cm 

Cavalcament: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus de reforç     ¦ Cavalcament                           ¦ 

¦---------------------¦----------------------------------------¦ 

¦Puntual             ¦ >= 10 cm                              ¦ 

¦Lineal o superficial ¦ Vertical                     ¦>=15 cm ¦ 

¦                    ¦ Horitzontal                  ¦>=10 cm ¦ 

¦                    ¦ En elements de desguàs       ¦>=10 cm ¦ 

¦                    ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 

+--------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'execució: 

- Cavalcaments: 

- Làmines bituminoses: ± 20 mm 

- Làmines de PVC o cautxú-butil: ± 10 mm 

- Amplària del reforç lineal: ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C. 

El suport ha de ser net. 

Característiques del suport: 

- Rugositats: 

- Làmines bituminoses: <= 1 mm 

- Làmines de PVC: <= 1/3 del gruix de la làmina 

- Humitat: <= 5% 

En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha 

d'aplicar abans de col·locar el reforç. 

Els treballs no s'han de continuar fins que l'emprimació s'hagi assecat. 

Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb 

benzina les zones a unir. 

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la 

temperatura d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de 

l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació 

del reforç. 

El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en 

les làmines no protegides, del sol. 

Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec 

de condicions per a les membranes que es reforcen. 

El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi 

en aplicar calor. 

En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 

160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINES BITUMINOSES: 

* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con 

materiales bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y 

constitución. 

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   
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- 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 

planor prevista a la DT. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que 

es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior. 

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de 

sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els 

quals ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques 

corresponent. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Pendent (Façanes): >= 10º 

Volada del trencaaigües: >= 2 cm 

Distància entre junts de dilatació: 

- Pedra artificial, natural o morter de ciment: <= cada dues peces 

- Ceràmica: <= 2 m 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES: 

Amplària dels junts: 

- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada: 3 6 mm 

- Rajola ceràmica manual: 5-10 mm 

- Maó: 10 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària dels junts: 

- Rajola ceràmica: ± 1 mm 

- Maó: ± 2 mm 

 

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 d'un metall compatible amb el de la planxa. 

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 
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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. 

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 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que 

presentin defectes. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació i fixació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja dels paraments. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

D'ALUMINI I ZINC: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL D'ALUMINI I ZINC: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES D'ALUMINI I ZINC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

D'ALUMINI I ZINC: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 
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d'execució. 

E8KC_01 ESCOPIDOR DE PLANXA DE ZINC, COL·LOCAT 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents 

materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Zinc 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit: 

- Neteja i preparació de les superfícies de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació i fixació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja dels paraments 

 

CONDICIONS GENERALS: 

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni 

tacades. 

Ha de tenir el color i la textura uniformes. 

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, 

amb la inclinació adequada. 

Els junts entre les peces han d'estar reblerts. 

Els junts han de ser estancs. 

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que 

es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior. 

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a 

escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret. 

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen 

l'element. 

S'han de respectar els junts estructurals. 

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm 

Pendent (Façanes): >= 10º 

Toleràncies d'execució de l'escopidor: 

- Horitzontalitat: ± 2 mm/m 

 

ESCOPIDOR DE PLANXA: 

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.). 

Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa. 

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes 

vives que puguin fer malbé el metall. 

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir 

els moviments de dilatació del metall. 

Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats. 

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. 

 

ESCOPIDOR 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 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. 

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 
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I 

ZINC: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que 

presentin defectes. 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc) 

- Segellat dels junts 

- Neteja dels paraments. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, 

ALUMINI I ZINC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC: 

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el 

revestiment. 

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del 

Contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, 

ALUMINI I ZINC: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques 

d'acabat. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE 

CIMENT, ALUMINI I ZINC: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT 

EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors 

d'execució. 

E923 SUBBASES DE GRANULAT 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material 

granular. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta legalment autoritzada per el tractament d'aquests residus. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la 

DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat (UNE 103501). 

  Toleràncies d'execució:   
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- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície: ± 20 mm 

- Planor: ± 10 mm/3 m 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera 

necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la 

contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 

1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres 

de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, 

s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat 

prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats 

pel contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han 

de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 

cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la 

unitat d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

E9G2 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, 

amb acabats remolinat, remolinat mes ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució 

d'una textura superficial. 

S'han considerat les col·locacions del formigó següents: 

- Amb regle vibratori 

- Escampat manual i vibrat manual 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

  - Protecció del formigó i cura   
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CONDICIONS GENERALS: 

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

Les lloses no han de tenir esquerdes. 

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu 

defecte, els indicats per la DF. 

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb 

resina epoxi, segons les instruccions de la DF. 

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT. 

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que 

especifiqui la DF. 

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 

0,90 mm. 

 

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER: 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 

de la norma EHE-08. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la 

temperatura pot ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en 

aquestes condicions, s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en 

el procés d'enduriment del formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues 

de resistència. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions 

per a evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra. 

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat 

aprovat per la DF. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó 

fresc. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà 

ampliar aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici 

d'enduriment >= 2,30 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó 

o si les condicions ambientals son molt favorables. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 

5°C. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i 

contaminacions. 

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal 

i evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per 

a protegir la capa construïda. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja 

ja construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt 

sigui homogeni i quedi compactat. 
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S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan 

s'hagi produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment 

al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de 

la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper 

>= 1,5 m. 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de 

contracció executats al formigó fresc. 

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó 

fresc per a facilitar el seu acabat. 

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar 

formigó no estès. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera 

comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar 

més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el 

front de forma que no s'evapori l'aigua. 

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre 

el formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina 

allisadora. Tot seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar 

mecànicament. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una 

aplanadora corba de 12 mm de radi. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 

formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una 

denudació química de la superfície del formigó fresc. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi 

un altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec 

de condicions corresponent. 

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació 

de la regularitat superficial. 

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la 

resistència exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del 

paviment. 

 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una 

llargària d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 

comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les 

tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la 

superfície existent. 

 

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI: 

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui 

necessari. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

E9GZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'acabats superficials i formació de junts en paviments de formigó. 

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir: 

- Caixa per a junt de dilatació 

- Junt de retracció 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Corronat manual de paviment de formigó 

- Ratllat manual de paviment de formigó 

- Formació de junt amb perfil buit de PVC 

- Formació de junt amb serra de disc 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Formació de junt amb serra de disc: 

- Replanteig del junt 

- Tall del paviment de formigó amb serra de disc 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat 

En el corronat o ratllat: 

- Acabat de la superfície del paviment 

En la formació del junt en formigó fresc: 

- Replanteig del junt 

- Formació del junt 

- Neteja del junt 

- Eventual protecció del junt executat 

CONDICIONS GENERALS: 

FORMACIÓ DE JUNT: 

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha 

de tenir vores escantonades. 

Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF. 

Fondària dels junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment 

Toleràncies d'execució: 

- Amplària: ± 10% 

- Alçària: ± 10% 

- Replanteig: ± 1% 

 

CORRONAT: 

Acabat manual de paviment de formigó fet amb un corró de superfície en relleu. 

A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

 

RATLLAT: 

Acabat mecànic de paviment de formigó fet amb raspall de pues. 

Les estries han de ser paral·leles entre elles i sensiblement paral·leles o 

perpendiculars als eixos del paviment. 

A la superfície acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci l'adormiment del 

formigó. 

 

FORMACIÓ DE JUNT: 

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.). 

 

FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC: 

Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que 

s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de 

l'abocament, segons la temperatura exterior). 

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i 

de l'entrada de pols. 
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RATLLAT: 

Les estries s'han de fer aplicant mecànicament un raspall amb pues de plàstic, filferro 

o un altre material aprovat per la DF. 

 

CORRONAT: 

L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corró de superfície amb relleu. El tipus 

utilitzat ha de ser aprovat per la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

FORMACIÓ DE JUNT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 

comprovada i acceptada expressament per la DF. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

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, en formació d'armadura passiva d'elements 

estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó 

existents, o soldades a perfils d'acer. 

S'han considerat les armadures pels elements següents: 

- Paviments de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les 

indicacions de 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. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a 

l'especificat a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 

d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre 

ells. 

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 

manera que totes les barres quedin recobertes de formigó. 

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un 

vibrador intern. 

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la 

secció nominal. 

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 

següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 

càrrega. 

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que 

demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a 

la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no 

  sigui superior a 0,1 mm.   
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L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació 

de  soldadura  no  resistent. La  disposició dels  punts  de  lligat  ha  de  complir 

l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de la EHE. 

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de la EHE, 

seguint els procediments establerts en la UNE 36832. 

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, 

la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres 

properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 69.5.2. 

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 

de la EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832. 

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 

l'armadura. 

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de 

complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de la EHE. 

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que 

mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 

repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a 

l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar 

soterrats. 

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha 

de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma 

EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, 

segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara 

que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de 

garantir la durabilitat de la peça. 

Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 

Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D 

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 

dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 

69.5.1. 

Toleràncies d'execució: 

- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm 

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 

- Posició: 

- En series de barres paral·leles: ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm 

(on b es el costat menor de la secció de l'element) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat 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 de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui 

necessari realitzar empalmaments en les armadures. 

El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 

equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les 

barres que formen el grup). 

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 

comportament. 

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de 

l'EHE. 

Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o 

superior a la secció de la barra solapada més gran. 

Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D 

màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 

Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 

l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 

Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D 

Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 

>= 1,25 granulat màxim 

Llargària solapa: a x Lb neta: 
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(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.2 de la EHE). 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en 

l'article 69.5.2.4 de la EHE. 

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 

69.5.1.4 de la EHE) 

Llargària de la solapa en malles superposades: 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 

mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 

curvatura constant en tota la zona. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 

l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de 

complir l'especificat en l'article 37.2.5 de la EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o 

qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar 

vistos, no poden ser metàl·lics. 

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i 

les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació 

dels següents punts: 

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements. 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones 

que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència 

son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció 

adequades. 

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: 

- 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. 

ED14 BAIXANTS AMB TUBS METÀL·LICS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baixants d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de planxa galvanitzada, planxa 

galvanitzada prelacada, coure, zinc-titani o fosa. 

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 
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CONDICIONS GENERALS: 

El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. 

Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota 

l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars. 

El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 

Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 

El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció 

en cap punt. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 

gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar 

amb massilla. 

Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 

operacions de reparació i evitar la formació de condensacions. 

Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament. 

Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Nombre d'abraçadores per tub: >= 2 

Distància entre les abraçadores: 

- Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 

- Baixant: >= 12 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o 

també amb unions soldades. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió 

de les peces especials a col·locar. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de 

projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran 

amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada 

assaig segons la normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.   En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF. 

ED35 PERICONS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

  Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.   
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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 
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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 DF 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. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de 

projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran 

amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada 

assaig segons la normativa vigent. 

Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.   En cas contrari es procedirà a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF. 

ED51 BONERES 
 

 
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 

superficial dels paviments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Bonera col·locada amb morter 

- Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent 

- Morrió col·locat amb morter 

- Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Elements col·locats amb morter: 

- Replanteig 

- Col·locació caixa de la bonera 

- Execució de les unions amb els tubs 

- Fixació de la bonera amb morter 

- Col·locació de la reixa 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 

Elements adherits: 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions 

- Col·locació de la reixa 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 

 

BONERA: 

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant 

pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El 

impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic. 

  La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la   
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bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. 

En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la 

plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 

La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el 

paviment. 

La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 

 

MORRIÓ: 

Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments 

indicats pel fabricant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests 

supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip. 

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat. 

 

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. 

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a 

la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i 

fixant-la a pressió sobre la làmina. 

 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C. 

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 

l'adormiment. 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la 

DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BONERA: 

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. 

 

MORRIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

ED5A DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material fitrant 

- Col·locació del tub inclòs el reblert de material fitrant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Inclòs el reblert de material filtrant: 

- Comprovació del llit de recolzament 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Reblert de la rasa amb material filtrant 

Sense incloure el reblert de material filtrant: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació dels tubs 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria 

adequada a les característiques del terreny i del tub. 

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. 

  Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent   
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definit al projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la DT. 

Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 

El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 

El pas d'aigua ha de ser el correcte en els pous de registre aigües avall. 

Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m 

Pendent: >= 0,5% 

Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm 

Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4%: ± 0,25% 

- Pendent > 4%: ± 0,50% 

- Rasants: ± 20 mm 

 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant. 

El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material 

circumdant. 

Cavalcaments de les làmines de polipropilè: >= 30 cm 

Gruix màxim de les tongades de material filtrant: 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor de les capes de material filtrant: ± 20 mm/m 

- Nivells de les capes de material filtrant: ± 30 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El muntatge del tub haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la vegada, 

vigilarà el posterior replè de la rasa, en especial la compactació directament als tubs. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes 

existents i d'igual compacitat. S'eliminaran els materials inestables, turba o argila 

tova de la base per al rebliment. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació. 

No s'ha d'iniciar la manipulació ni la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia 

de la DF. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin 

deteriorats. 

No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels 

tubs. 

La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix quan la rasa. 

Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres 

engrunades. 

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. 

 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF. 

Per sobre del tub, fins l'alçada especificada a la DT, o indicada per la DF (mínim 25 

cm), s'ha de col·locar un rebliment de grava D 20-40, embolicat amb un filtre geotèxtil 

100-150 g/m2. 

No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir a la col·locació del geotèxtil 

i al rebliment amb material filtrant. 

El geotèxtil ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser imputrescible i 

compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. Les làmines del geotèxtil 

no han de cavalcar entre elles, i un cop col·locades s'han de protegir del pas de 

persones, equips o materials. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 

fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 

d'aigua. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material filtrant a la intempèrie. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 

materials estranys. 

Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades 

successives amb un grau de compactació >= 75% del P.N. 

La geometria del replè ha de ser la indicada a la DT. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques, i el gruix ha de 

ser uniforme. Les tongades tindran una superfície convexa, amb pendent transversal 

compresa entre el 2% i 5%. No s'ha d'estendre'n cap fins que la inferior compleixi les 

condicions exigides. En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser 



Pàgina: 197 

Plec de Condicions Tècniques 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. Les tongades de 

cada costat del tub s'han d'estendre de forma simètrica. 

Al final de la compactació, ha de donar-se unes passades sense aplicar-hi vibració. 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C. 

El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir 

moviments dels tubs. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del 

llit de material filtrant. 

 

SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de 

la rasa amb material filtrant. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos 

a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: 

Drenaje superficial 

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les 

toleràncies d'execució, en especial en referència a les pendents. 

- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que 

presentin defectes. 

- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com 

ara unions amb pous i arquetes. 

- Control d'execució del reblert filtrant (veure àmbit de control 0537) 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 

mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 

en els pous de registre aigües avall. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos, i a 

més, el contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta 

prova. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMPLIMENT: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

  Formació de clavegueró amb tub de PVC.   
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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% 
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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 amb 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. 

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 
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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 Instrucción de la Dirección 

General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 

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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 

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. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, 

mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua 

en els pous de registre aigües avall. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 

D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

EDB SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

- Soleres de formigó amb armadura lleugera 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de 

la mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 

formigonament com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de 

l'EHE-08 

 

SOLERA DE FORMIGÓ: 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral: 

- Línia de l'eix: ± 24 mm 

- Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres: ± 12 mm 

- Gruix (e): 

- e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

- e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor: ± 10 mm/m 

 

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 

especificades a la DT. 

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix, ni 

d'altres substàncies perjudicials. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

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. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

 

SOLERES DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA: 

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred. 

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir 

l'especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

 

  4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI   
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

EDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 

col·locació dels elements complementaris. 

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior 

de la paret i eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

 

PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on 

s'han d'anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de 

dalt a baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 

amb el paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 

conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou: ± 50 mm 

- Aplomat total: ± 10 mm 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la 

tapa. 

 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. 

No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts: <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 

 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

  La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben   
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adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm 

 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha 

de tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir 

lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 

tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

 

GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d'estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb 

morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament: >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega: = 5 mm 

- Deformació remanent: = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 

- Deformació sota càrrega: = 10 mm 

- Deformació remanent: = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal: = 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell: ± 10 mm 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 

 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els 

han de rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

PARET PER A POU: 
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m de fondària 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. 

* 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. 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 

1917), sempre que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons 

col·locats. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

EDE4 SEPARADORS DE GREIXOS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Instal·lació soterrada de separadors de greixos prefabricats, connectats a la xarxa de 

sanejament. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície d'assentament 

- Replanteig de la posició del separador, de les entrades i sortides i de 

l'accessibilitat dels registres 

- Col·locació del separador 

- Connexió dels tubs d'arribada i de sortida d'aigües 

- Prova d'estanquitat de la instal·lació 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El separador muntat ha de ser estanc al servei. 

Les unions amb els tubs han de ser estanques. 

Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o la base. 

Les parets laterals del pou on està ubicat el separador no han de transmetre esforços a 

l'equip. 

Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en 

condicions de servei. 

Ha de disposar d'una obertura de ventilació pròxima al costat de descàrrega. 

La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 

El junt entre el paviment i el separador ha de quedar cobert per la tapa. 

Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de 

manteniment, neteja i extracció de productes del seu interior. 

La part superior del tub de sortida ha d'estar per sota de la part inferior del tub 

d'entrada. 

  Toleràncies:   
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- Desnivell entre el tub d'entrada i sortida: >= 11 cm 

- Posició: ± 20 mm 

- Nivell: ± 1 mm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de realitzar el muntatge de les peces en l'ordre especificat pel fabricant. 

S'ha de realitzar la unió amb els tubs d'arribada i sortida. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 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. 

EE41 XEMENEIES CIRCULARS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des 

dels aparells fins a l'atmòsfera exterior. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples 

- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Col·locació dels suports 

- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores 

- Comprovació de la unitat d'obra 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de 

fums, ja siguin suports, tubs d'altres instal·lacions, etc. 

Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, 

al que anirà unida únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure 

dilatació de la xemeneia. 

En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, 

la temperatura de la paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de 

superar els 85ºC. 

Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en 

condicions de funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de 

la paret dels locals contigus no sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del 

projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm 

 

TRAM HORITZONTAL: 

El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i 

fàcilment accessible en tota la seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de 

neteja. 

Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida 

dels condensats. 

S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan 

aquests siguin imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. 

Els canvis de secció s'han de fer amb el mínim angle de divergència possible. 

 

TRAM VERTICAL: 

La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i 

accessoris adequats amb la finalitat d'evitar turbulències. 

La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i 

pluvials, proveït d'un registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a 

la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en condicions humides, els 

condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa de sanejament. En 

xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un 

  sistema de regulació de tir.   
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En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, 

els canvis de direcció es faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades 

el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram,  i els canvis de secció amb angles 

de divergència iguals o inferiors a 15°. 

 

BOCA DE SORTIDA: 

La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació 

produïda per gasos, vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per 

persones. 

El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums. 

 

ACCESSORIS: 

S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de 

les calderes. Els registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles. 

Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de 

protecció roscat d'uns 100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, 

i proveït d'una tapa de tancament. 

En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat 

entre la paret de la xemeneia i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb 

l'aplicació de materials  segellants de característiques adients a l'agressivitat dels 

fums. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les 

especificades al projecte. 

S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui 

superior a 50 km/h, plogui o les temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 

5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de 

revisar i assegurar les parts fetes. 

En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar 

l'entrada d'aigua i de brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que 

no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la 

normativa vigent. 

La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no 

rebin cops. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions 

estaran fetes amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden 

fer modificacions als elements de la xemeneia. 

Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les 

restes d'embalatges, materials sobrants, retalls, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

ELEMENTS AMIDATS EN M: 

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 com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE). 

UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 

UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 

1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. 

Parte 1: Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 

UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 

Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 
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XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS: 

UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas 

modulares. 

UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: 

Chimeneas modulares. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. 

- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte. 

- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida 

al ventilador. 

- Control específic dels ventiladors: 

- Control de la situació dels ventiladors 

- Verificació de la no existència de sorolls anormals 

- Actuació elements de control (si n'hi ha) 

- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de 

garanties a la venda de béns de consum. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Control específic dels ventiladors: 

- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), 

cabal (m3 /s), soroll (dBA) 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'han de comprovar totes les unitats de ventilació. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que 

sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat. 

EF5 TUBS DE COURE 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars 

de connexió. 

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Instal·lació dels tubs 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 

- Soldat per capil·laritat 

- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a 

instal·lacions frigorífiques 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locació superficial 

- Soterrat 

- Encastat 

- Col·locat a l'interior de canals 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes 

(sala de calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Tubs: 

- Replanteig del traçat 

- Muntatge en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

 

  CONDICIONS GENERALS:   
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

 

TUBS: 

En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de 

direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de 

compressió. 

En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de 

direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per 

capil·laritat. 

En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes 

les unions entre tubs i entre aquests i els accessoris, han d'estar fetes amb soldadura 

d'aquest tipus. 

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir 

aproximadament constant al llarg de tot el recorregut. 

Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de 

tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats. 

La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 

qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 

mm. 

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, 

igual o superior a 200 MPa m s/g 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi 

s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del 

parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 

TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta 

separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 

l'estabilitat i l'alineació del tub. 

Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar 

una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 

No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 

Separació màxima entre suports (en metres): 

+------------------------------------------------------------+ 

¦                  ¦         Diàmetre del tub (mm)        ¦ 

¦                  ¦----------------------------------------¦ 

¦                  ¦ 6 - 8 ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54 ¦ 64 - 108 ¦ 

¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Trams verticals   ¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3   ¦ <= 3,7 ¦ 

¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3   ¦ 

+------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBS ENCASTATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció 

adequada, que permeti la lliure dilatació. 

S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total 

 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal 

mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb 

algun mitjà expressament aprovat per aquest. 

No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub. 

 

TUBS SOTERRATS: 

Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 

Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina 

rentada o inert. 
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S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament. 

 

TUBS: 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un 

dissolvent d'olis i greixos. 

 

TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS: 

En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la 

col·locació del tub. 

En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la 

canal han d'estar col·locats abans de la col·locació del tub. 

Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge 

del tub. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 

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 com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat 

previst. 

- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets. 

- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de 

la instal·lació. 

- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes 

al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a 

UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat. 

- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures 

si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la 

instal·lació. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats 

i de quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de  la  instal·lació, en  cas de 

deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu. 

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la 

instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig 

previ, abans de l'ocultació dels tubs. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a 
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l'adequació, d'acord amb el que determini la DF. 

EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o 

amb peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode 

sempre en llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors 

o fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer 

dins d'un tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant 

brides en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions: <= 75 cm 

 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en 

mm. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de 

la bobina. 

 

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 com a conseqüència dels retalls. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 

(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de 

posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

  - Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà 

a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a 

obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 

periòdica de proves d'inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors 

dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt 

de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de 

tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, 

com a mínim, igual a la seva longitud. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 

(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i dels elèctrodes de 

posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

  Es comprovarà globalment   
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà 

a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a 

obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa 

estanca, col·locat superficialment i connectat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació, instal·lació i anivellament 

- Connexionat 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 

Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i 

no han de suposar perill per a les persones i el seu entorn. 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin 

d'estar en tensió. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

La posició i quantitat han de ser les fixades per la DF i han de constar a la DT. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al 

suport. 

Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra. 

Ha d'estar situat en un lloc accessible. Ha de permetre mesurar la resistència de la 

presa de terra corresponent. 

Ha de ser combinat amb el born principal de terra. 

Ha de ser mecànicament segur. 

Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 

Ha d'estar situat a prop de la presa de terra. 

Les instal·lacions que ho necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punt de 

posada a terra, convenientment distribuïts, que estiguin connectats al mateix elèctrode 

o conjunt d'elèctrodes. 

Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N 

Toleràncies d'execució: 

- Posició: ± 20 mm 

- Aplomat: ± 2% 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser 

aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades 

al projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. REBT 2002 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment 

(si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

  -  Verificar  la  continuïtat  d'entre  els  conductors  de  protecció  i   dels  elèctrodes  de   
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posada a terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà 

a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a 

obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells 

sanitaris, muntades superficialment o encastades. 

S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta connectada al tub d'alimentació 

- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 

incorporat 

- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 

- Ruixador connectat al braç de la dutxa 

- Suport per a dutxa de telèfon 

- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 

- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 

- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 

- Colze d'enllaç 

- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 

- Enllaç mural 

- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 

- Segellat dels junts 

- Connexió a la xarxa d'aigua 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides 

a l'element simple. 

L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues 

direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de 

l'enrajolat. 

L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 

defecte, la indicada per la DF. 

Ha de quedar ben fixat al seu suport. 

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 

desguàs quan calgui. 

En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra 

amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Nivell: ± 10 mm 

 

FLUXOR: 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de 

la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 

Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha 

de quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que 

permeti el seu correcte accionament. 

 

MECANISME PER A CISTERNA: 

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de 

la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 

  Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un 



 

 

 

bon acord amb el revestiment. 

No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques. L'enroscada, 

en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Les zones per 

soldar s'han de netejar i fregar abans. 

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra 

- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de 

fabricant. 

- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 

- 100 kPa per aixetes 

- 150 kPa per fluxors i calentadors 

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa. 

- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de 

pública concurrència. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos. 

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 

Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les 

instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la 

instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides. 

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el 

material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DOCUMENT 6 : PRESSUPOST 
 
  



 

 

 

 

6.1. AMIDAMENTS 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 Implantació i demolicions 
 

01-1 F2191306       M    Demolició  de  vorada  col·locada  sobre  formigó,  amb  martell  trencador 
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre 

camió o contenidor 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 12,650 12,650 

  1  10,940  10,940 

 

Total M d'Amidament    : 23,590 
 

01-2 F2194AK5     M2   Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m 
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 

camió 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 12,650 1,000 12,650 

 

Total M2 d'Amidament    : 12,650 
 

01-3 F2RA63G0 M3   Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 

170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1,2 23,590 0,400 0,400 4,529 

  1,2  12,650  0,200  3,036 

 

Total M3 d'Amidament    : 7,565 
 

01-4 E2R54235     M3   Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1,2 23,590 0,400 0,400 4,529 

  1,2  12,650  0,200  3,036 

 

Total M3 d'Amidament    : 7,565 



Amidaments  

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

P01 1 1,900 1,900 1,200 4,332 
P02 1 1,800 1,800 1,200 3,888 
P03 1 2,100 2,100 1,200 5,292 
P04 1 1,900 1,900 1,200 4,332 
P05 1 1,900 1,900 1,200 4,332 
P06 1 1,800 1,800 1,200 3,888 
Riostres      
R-01 1 3,990 0,400 0,700 1,117 

 1 4,005 0,400 0,700 1,121 

 1 1,980 0,400 0,700 0,554 

 1 4,000 0,400 0,700 1,120 
J01-FON 2 2,080 0,400 0,700 1,165 

 2 4,150 0,400 0,700 2,324 
J02-FON 1 4,150 0,400 0,700 1,162 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 Moviment de terres 
 

02-1 F22113L2 M2   Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega 
mecànica sobre camió 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1 160,000   160,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 160,000 
 

02-2 E222142A M3   Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte 

(spt  20-50),  realitzada  amb  retroexcavadora  i  càrrega  mecànica  sobre 
camió 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1  4,150  0,400  0,700  1,162 

 

Total M3 d'Amidament    : 35,789 
 

02-3 E2213122 M3   Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 
excavadora i càrrega directa sobre camió 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Explanació 1 160,000  0,150 24,000 

 

Total M3 d'Amidament    : 24,000 
 

02-4 F2R35039 M3   Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Neteja 1,2 160,000 0,150 28,800 
Rases i pous 1,2 35,789 42,947 

 Rebaix  1,2  24,000  28,800 

 

Total M3 d'Amidament    : 100,547 
 

02-5 F2RA7LP0 M3   Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la 
llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Neteja 1,2 160,000 0,150 28,800 
Rases i pous 1,2 35,789 42,947 

 Rebaix  1,2  24,000  28,800 

 

Total M3 d'Amidament    : 100,547 



Amidaments  

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Riostres 
J01-FON 

 
2 

 
2,082 

 
0,400 

  
1,666 

 2 4,150 0,400  3,320 
R01 1 1,980 0,400  0,792 

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

P01 1 1,900 1,900 0,600 2,166 
P02 1 1,800 1,800 0,600 1,944 
P03 1 2,100 2,100 0,600 2,646 
P04 1 1,900 1,900 0,600 2,166 
P05 1 1,900 1,900 0,600 2,166 

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

P-01  73,500   73,500 
P-02  65,200   65,200 
P-03  81,500   81,500 
P-04  73,350   73,350 
P-05  73,350   73,350 
P-06  65,200   65,200 

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Sabates      
P01 1 1,900 1,900 0,600 2,166 
P02 1 1,800 1,800 0,600 1,944 
P03 1 2,100 2,100 0,600 2,646 
P04 1 1,900 1,900 0,600 2,166 
P05 1 1,900 1,900 0,600 2,166 
P06 1 1,800 1,800 0,600 1,944 
Riostres      
J01-FON 2 2,082 0,400 0,600 0,999 

 2 4,150 0,400 0,600 1,992 
R01 1 1,980 0,400 0,600 0,475 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 Fonaments 
 

03-1 E3Z112P1 M2   Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

 
 
 
 
 

  3  4,000  0,400  4,800 

 

Total M2 d'Amidament    : 10,578 
 

03-2 E31521M3 M3   Formigó per pous de fonamentació, hm-20/b/40/i, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba 
 
 
 
 
 
 

 P06  1  1,800  1,800  0,600  1,944 

 

Total M3 d'Amidament    : 13,032 
 

03-3 E31B3000 KG   Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de 

límit elàstic >= 500 n/mm2 
 
 
 
 
 
 
 

 Riostres   

 

Total Kg d'Amidament    : 432,100 
 

03-4 E31522H1 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 amb bomba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3  4,000  0,400  0,600  2,880 

 

Total M3 d'Amidament    : 19,378 
 

03-5 E38D1100 M2   Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Nans      
P01 4  0,400 0,280 0,448 
P02 4  0,380 0,280 0,426 
P03 4  0,400 0,280 0,448 
P04 4  0,400 0,280 0,448 

   Suma i seguei x m2 Part. -4 ....: 1,770 



Amidaments  

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Nans      
P01 1 0,400 0,400 0,280 0,045 
P02 1 0,380 0,380 0,280 0,040 
P03 1 0,400 0,400 0,280 0,045 
P04 1 0,400 0,400 0,280 0,045 
P05 1 0,400 0,400 0,280 0,045 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

Suma anterior m2 Part. -4 ....: 1,770 

P05 4 0,400 0,280 0,448 

 P06  4  0,400  0,280  0,448 

 

Total M2 d'Amidament    : 2,666 
 

03-6 E3FDD100 M2   Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Nans      
P01 4  0,400 0,280 0,448 
P02 4  0,380 0,280 0,426 
P03 4  0,400 0,280 0,448 
P04 4  0,400 0,280 0,448 
P05 4  0,400 0,280 0,448 

 P06  4  0,400  0,280  0,448 

 

Total M2 d'Amidament    : 2,666 
 

03-7 E38515H3 M3   Formigó  per  a  traves  i  pilarets,  ha-25/b/20/iia,  de  consistència  tova  i 
grandària màxima del granulat 20, abocat amb cubilot 

 
 
 
 
 
 
 

 P06  1  0,400  0,400  0,280  0,045 

 

Total M3 d'Amidament    : 0,265 



Amidaments  

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

HEB-200      
P-01 62,83 4,010   251,948 
P-05 62,83 4,010   251,948 
HEB-180      
P-02 52,48 4,010   210,445 
P-04 52,48 4,010   210,445 
P-06 52,48 4,010   210,445 
HEB-140      
MUNTANT 01 34,54 3,900   134,706 
MUNTANT 02 34,54 3,900   134,706 
MUNTANT 03 34,54 3,900   134,706 
MUNTANT 04 34,54 3,900   134,706 
MUNTANT 05 34,54 3,900   134,706 
MUNTANT 06 34,54 3,900   134,706 
UPN-350 62,12 12,180   756,622 

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

HEB-200 amb      
platabandes      
P0-3 62,83 4,010   251,948 
Platabandes 2 4,010 0,176 40,000 56,461 
caps de pilars      
HEB-200 3 0,200 0,200 40,000 4,800 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 Estructura 
 

04-1 E4415115 KG   Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, 
en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a 

taller  i  amb  una  capa  d'imprimació  antioxidant,  col·locat  a  l'obra  amb 
soldadura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 UPN-300  47,36  30,350  1.437,376 

 

Total Kg d'Amidament    : 4.137,465 
 

04-2 E4415125 KG   Acer s275jr en pilars, amb peces amb platabandes d'unió formades per 
perfils laminats en calent de les sèries ipn, ipe, upn, hea, heb ou hem amb 

unions soldades. 
 
 
 
 
 
 
 

 HEB-180  3  0,180  0,180  40,000  3,888 

 

Total Kg d'Amidament    : 317,097 
 

04-3 E442502C UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 
mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 

b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

PL-01.2 1    1,000 

 

Total Ut d'Amidament    : 1,000 
 

04-4 E442502D UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 380x380 

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 

b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

PL-02 3    3,000 

 

Total Ut d'Amidament    : 3,000 
 

04-5 E442502E UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 

b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

PL-01 2    2,000 

 

Total Ut d'Amidament    : 2,000 



Amidaments  

 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

IPN400      

 94,92 5,800   550,536 

 94,92 2,900   275,268 

 94,92 5,860   556,231 

 94,92 2,900   275,268 

 94,92 5,810   551,485 

 94,92 2,900   275,268 

 94,92 5,840   554,333 

 94,92 2,910   276,217 

 94,92 5,810   551,485 

 94,92 2,910   276,217 
IPN450      

 117,88 5,800   683,704 

 117,88 5,800   683,704 
Platabandes d'unió      
detall 01 2 0,600 0,100 40,000 4,800 

 4 0,400 0,168 40,000 10,752 
detall 02 2 0,600 0,100 40,000 4,800 
detall 03 2 0,400 0,168 40,000 5,376 

 1 0,600 0,100 40,000 2,400 
detall 04 2 0,400 0,168 40,000 5,376 
detall 06 2 0,400 0,168 40,000 5,376 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

04-6 E442502F UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, de 340x340 mm i gruix 15 

mm, amb 4 perns d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de 
diàmetre  i  65 cm  de  longitud  total,  cargolats  amb volanderes,  rosca  i 

contrafemella. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

PL-03 2 2,000 

 PL-04  4  4,000 

 

Total Ut d'Amidament    : 6,000 
 

04-7 E4435115 KG   Acer  s275jr  segons  une-en  10025-2, per a bigues  formades per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, 
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 

amb soldadura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 caps de pilars   

 

Total Kg d'Amidament    : 5.548,596 
 

04-8 E4LM1A20 M2   Llosa  mixta,  cantell  16  cm,  amb  xapa  col·laborant  d'acer  galvanitzat 
prelacat de 1,00 mm d'espessor, 59 mm de cantell i 205 mm d'intereix, i 

formigó armat realitzat amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat en central, i 
abocada amb bomba, volum total de formigó 0,122 m³/m², acer une-en 

10080 b 500 s, amb una quantia total de 3,1 kg/m², i malla electrosoldada 
me 20x20 ø 8-8 b 500 t 6x2,20 une-en 10080. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Forjat col.laborant 1 110,000   110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

04-9 E44Z5A25 KG   Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, 

t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa 
d'imprimació   antioxidant,   per   a   reforç   d'elements   d'encastament, 

recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

Tub rectangular 
80x40x6 

 
10 

 
3,000 

  
10,000 

 
300,000 

 5 12,000  10,000 600,000 

 5 9,000  10,000 450,000 

 

Total Kg d'Amidament    : 1.350,000 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 Coberta 
 

05-1 E5Z15N30 M2   Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 
300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

05-2 E7B21E0L M2   Làmina  separadora  de  polietilè  de  100  µm  i  96  g/m2,  col·locada  no 

adherida 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

05-3 E5Z26D31 M2   Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat 

remolinat 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

05-4 E7219DN4     M2   Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, 
de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de 

betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de 
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum 

modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 
g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 90/40, prèvia imprimació 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

05-5 E7Z31585     M2   Reforç  puntual  de  membrana,  amb  làmina  de  betum  modificat  lbm 
(sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida 

en calent, prèvia imprimació 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Zona sortida 
xemeneia 1 1,200 1,200 1,440 

 Zona buneres  4  1,200  1,200  5,760 

 

Total M2 d'Amidament    : 7,200 
 

05-6 E7Z325R5     M2   Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv 
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura fp de 

feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

perimetre coberta 

2 12,180 1,000 24,360 

  2  9,100  1,000  18,200 

 

Total M2 d'Amidament    : 42,560 
 

05-7 E7C2E472 M2   Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 de 40 mm de 

gruix i resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 
1,176  i  1,081  m2.k/w,  amb  la  superfície  acanalada  i  amb  cantell 

mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

05-8 E8J9D539      M    Coronament de paret de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm 
de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada 

amb adhesiu i fixacions mecàniques 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

perimetre coberta 
1 12,180 12,180 

  2  9,100  18,200 

 

Total M d'Amidament    : 30,380 
 

05-9 E8KCU001 M Escopidor de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de gruix, 

  de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb 

 
Situació 

 adhesiu i fixacions mecàniques 

P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

  1 12,500 12,500 

 

Total M d'Amidament    : 12,500 
 

05-10 E5ZFQS00      U    Gàrgola d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l, amb tub de sortida de 40 mm 
de diàmetre, i 500 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota 

la impermeabilització 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

4 4,000 

 

Total U d'Amidament    : 4,000 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 Paviments i paleteria 
 

06-1 E9232B91 M2   Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, 
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

06-2 E9Z4AA16 M2   Armadura  per lloses de  formigó  ap500 t amb malla  electrosoldada de 
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 

10080 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

06-3 E9G2G145 M2   Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de 
quars color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iia+e, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge 

mecànic i remolinat mecànic, i fins i tot la formació de pendents. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

interior 1 110,000 110,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 110,000 
 

06-4 E9GZA524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm 

  
Situació 

 de fondària, amb mitjans mecànics 

P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 juntes de formigó  2 12,500 25,000 
  3  9,300  27,900 

 

Total M d'Amidament    : 52,900 
 

06-5 E4D81500 M2   Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a perímetre de 
paviments de directriu recta 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 12,500 12,500 
2 9,300 18,600 

  2  4,120  8,240 

 

Total M2 d'Amidament    : 39,340 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 Serralleria 
 

07-1 FDZ010 M²   Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, de 

 lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 

mm, lacada i termoendurida en sistema contínu, muntades sobre viguetes 
porta-lames  d’alumini  laminat  d’alta  qualitat  situades  darrera  la  lama, 

aferrades amb pinces de suport d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, 
muntada mitjançant cargolat en formigó. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1 71,100   71,100 

 1 48,900   48,900 

 1 12,500  1,000 12,500 
Façana portal      
correder 1 71,100   71,100 

 portal correder  -1  3,000  3,950  -11,850 

 

Total M² d'Amidament    : 191,750 
 

07-2 EAW81411 U    Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m 

d'amplària  màxima,  monofàsic  a  230  v  de  tensió,  amb  barres  de 
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 1,000 

 

Total U d'Amidament    : 1,000 
 

07-3 FDZ011 M2   Portal basculant, format per estructura tubular d'acer galvanitzat soldat a 

taller,   folrat   amb   gelosia   model   phalsol   sèrie   ph84,   de   la   casa 
gradhermetic, o similar, de lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de 

secció de lama de 84x16 mm, lacada i termoendurida en sistema contínu, 
muntades  sobre  viguetes  porta-lames  d’alumini  laminat  d’alta  qualitat 

situades darrera la lama, aferrades amb pinces de suport d’alumini laminat 
d’alta qualitat de lama, muntada mitjançant cargolat sobre bastiment de 

tubulars d'acer galvanitzat. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1 3,000 3,950  11,850 

 

Total M2 d'Amidament    : 11,850 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 Sanejament 
 

08-1 ED143A30 M    Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de dn 100 mm i 
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb 

brides 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 2 4,200   8,400 

 

Total M d'Amidament    : 8,400 
 

08-2 ED351430 U    Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 
4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó 

prefabricat, col·locat 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Pericó a peu de 

 baixant  2  2,000 

 

Total U d'Amidament    : 2,000 
 

08-3 ED51YA53 U    Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat 

 d'evacuació de 18,5  l/s  , cassoleta  d'acer galvanitzat amb sistema de 
fixació  modular  mitjançant  anell  de  subjecció  a  pressió  que  garantitza 

l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida 
de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 

mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 
110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 2    2,000 

 

Total U d'Amidament    : 2,000 
 

08-4 ED51Q4JV U    Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida 

vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada 
fixacions mecàniques 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 2    2,000 

 

Total U d'Amidament    : 2,000 
 

08-5 FD5A1205 M    Drenatge amb tub ranurat de pvc de d= 110 mm i reblert amb material 
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

perímetre exterior 

 nau  1  28,000  28,000 

 

Total M d'Amidament    : 28,000 
 

08-6 ED7FR312 M    Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense 
pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons 

norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb 
sorra fins a 30 cm per sobre del tub 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 2 10,500   21,000 

 

Total M d'Amidament    : 21,000 
 

08-7 ED7FT550 M    Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament 

sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons 
pne-pren 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre 

solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

2 13,500 27,000 

  1  4,000  4,000 

 

Total M d'Amidament    : 31,000 
 

08-8 EDE41C73 U    Separador  de  greixos  de  polièster  reforçat  amb  fibra  de  vidre  segons 
une-en 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de 

capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, 
col·locat 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1    1,000 

 

Total U d'Amidament    : 1,000 
 

08-9 EDD15094 M    Paret per a pou circular de d= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, 

col·locades amb morter de ciment 1:6 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1 1,500   1,500 

 

Total M d'Amidament    : 1,500 
 

08-10 EDB17630 U    Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,05x1,05 m 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1    1,000 

 

Total U d'Amidament    : 1,000 
 

08-11 EDDZ6DD4 U    Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb 
tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma 

une-en 124, col·locat amb morter 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1    1,000 

 

Total U d'Amidament    : 1,000 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 Instal.lació d'aigua potable 
 

09-1 EJ2981B1 U    Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó 
cromat,   preu   alt,   amb   aixeta   i   sortida   exterior   roscada   de   3/4", 

incorporades, amb entrada de 1/2" 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 1,000 

 

Total U d'Amidament    : 1,000 
 

09-2 EF5283B2 M    Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 

gruix, segons la norma une-en 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 
dificultat mitjà i col·locat superficialment 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 15    15,000 

 

Total M d'Amidament    : 15,000 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 Instal.lació elèctrica 
 

10-1 EGD1421E      U    Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix 
estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a 

terra 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 2    2,000 

 

Total U d'Amidament    : 2,000 
 

10-2 EGDZ1102 U    Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat 
en caixa estanca i col·locat superficialment 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 2    2,000 

 

Total U d'Amidament    : 2,000 
 

10-3 EG380902 M    Conductor   de   coure   nu,   unipolar   de   secció   1x35   mm2,   muntat 
superficialment 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1 45,000   45,000 

 

Total M d'Amidament    : 45,000 
 

10-4 IED010 M    Derivació individual trifàsica soterrada per garatge, formada per cables 

unipolars amb conductors de coure, rz1-k (as) 5g10 mm², sent la seva 
tensió assignada de 0,6/1 kv, sota tub protector de polietilè de doble paret, 

de 63 mm de diàmetre. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 12    12,000 

 

Total M d'Amidament    : 12,000 
 

10-5 IEI020 UT   Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge sense ventilació forçada 
de 120 m², composta de: quadre general de comandament i protecció; 

quadre  secundari:  quadre  secundari  d'altres  utilitats  (tipus  a);  circuïts 
interiors  amb  cablejat  sota  tub  protector  de  pvc  rígid:  1  circuit  per 

enllumenat,  1  circuit  per  enllumenat  d'emergència,  1  circuit  per  porta 
automatitzada,  1  línia  d'alimentació  per  a  altres  utilitats  (tipus  a)  amb 

quadre secundari i 3 circuits interiors: 1 per a enllumenat, 1 per a preses 
de corrent, 1 per a maquinària; mecanismes monobloc de superfície (ip 

55). 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1    1,000 

 

Total Ut d'Amidament    : 1,000 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 Instal.lació d'enllumenat i d'emergència 
 

11-1 IOA010 UT   Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 w - g5, flux 
lluminós 240 lúmens. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 4    4,000 

 

Total Ut d'Amidament    : 4,000 



Amidaments  

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 Crematori 
 

12-1 12125JK4 U    Subministre i instal.lació de forn crematori model crc - p de la casa emison, 
o similar, tot instal.lat i connectat. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 

 1    1,000 

 

Total U d'Amidament    : 1,000 
 

12-2 EE411192 U    Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de 

diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de 
doble paret amb aïllament i conducte secundari, l'interior d'acer inoxidable 

1.4301 (aisi 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) i aïllament 
tèrmic de llana de roca, segons la norma une-en 1856-1, col·locat 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

6 6,000 

 

Total U d'Amidament    : 6,000 
 

12-3 EE41JP99 U    Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 
250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), segons 

la norma une-en 1856-1, col·locat 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 1,000 

 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 Urbanització 

Total U d'Amidament    : 1,000 

 

13-1 E9232B91 M2   Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, 
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

Rampa accés 1 38,000 38,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 38,000 
 

13-2 E9Z4AA16 M2   Armadura  per lloses de  formigó  ap500 t amb malla  electrosoldada de 
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 

10080 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 38,000 38,000 

 

Total M2 d'Amidament    : 38,000 
 

13-3 E9G2G145 M2   Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de 
quars color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària 

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a 
classe d'exposició iia+e, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge 

mecànic i remolinat mecànic, i fins i tot la formació de pendents. 

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal 
 

1 38,000 38,000 

 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 Seguretat i salut 

Total M2 d'Amidament    : 38,000 

 

14-1 150125KL PA   Mesures de seguretat i salut en fase d'execució d'obra 

Total Pa d'Amidament    : 1,000 
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ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de 

base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la 

unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que 

s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió. 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 Implantació i demolicions 
 

01-1 F2191306 M Demolició  de  vorada  col·locada  sobre  formigó,  amb  martell  trencador  muntat 

sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o 
contenidor 

TOTAL EUROS PER M 3,93 €  tres amb noranta-tres 

Euros 

01-2 F2194AK5 M2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària 
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

TOTAL EUROS PER M2 6,72 €  sis amb setanta-dos Euros 

01-3 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una 
densitat  1,0  t/m3,  procedents  de  construcció  o  demolició,  amb  codi  170107 

segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 
TOTAL EUROS PER M3 19,65 €  dinou amb seixanta-cinc 

Euros 

01-4 E2R54235 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 

i fins a 15 km 
TOTAL EUROS PER M3 8,07 €  vuit amb set Euros 

 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 Moviment de terres 
 

02-1 F22113L2 M2    Neteja  i  esbrossada  del  terreny  realitzada  amb  pala  carregadora  i  càrrega 

mecànica sobre camió 
TOTAL EUROS PER M2 0,52 €  zero amb cinquanta-dos 

Euros 
 

02-2 E222142A M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 

20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 
TOTAL EUROS PER M3 7,15 €  set amb quinze Euros 

02-3 E2213122 M3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i 
càrrega directa sobre camió 

TOTAL EUROS PER M3 2,88 €  dos amb vuitanta-vuit 

Euros 

02-4 F2R35039 M3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut 

de més de 10 i fins a 15 km 
TOTAL EUROS PER M3 8,07 €  vuit amb set Euros 

02-5 F2RA7LP0 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 
europea de residus (orden mam/304/2002) 

TOTAL EUROS PER M3 4,70 €  quatre amb setanta Euros 

 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 Fonaments 
 

03-1 E3Z112P1 M2    Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

TOTAL EUROS PER M2 10,55 €  deu amb cinquanta-cinc 

Euros 
 

03-2 E31521M3 M3    Formigó  per  pous  de  fonamentació,  hm-20/b/40/i,  de  consistència  plàstica  i 
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba 

TOTAL EUROS PER M3 85,90 €  vuitanta-cinc amb noranta 

Euros 
 

03-3 E31B3000 KG Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit 

elàstic >= 500 n/mm2 
TOTAL EUROS PER KG 1,19 €  u amb dinou Euros 

03-4 E31522H1 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 amb bomba 
TOTAL EUROS PER M3 96,45 €  noranta-sis amb 

quaranta-cinc Euros 
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

03-5 E38D1100 M2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 
TOTAL EUROS PER M2 

 
19,90 €  dinou amb noranta Euros 

03-6 E3FDD100 M2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 
TOTAL EUROS PER M2 

 
27,09 €  vint-i-set amb nou Euros 

03-7 E38515H3 M3    Formigó per a traves i pilarets, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària 

màxima del granulat 20, abocat amb cubilot 
TOTAL EUROS PER M3 80,69 €  vuitanta amb seixanta-nou 

Euros 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 Estructura 

 

04-1 E4415115 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en 

perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

TOTAL EUROS PER KG 2,33 €  dos amb trenta-tres Euros 

04-2 E4415125 KG Acer s275jr en pilars, amb peces amb platabandes d'unió formades per perfils 
laminats en calent de les sèries ipn, ipe, upn, hea, heb ou hem amb unions 

soldades. 
TOTAL EUROS PER KG 2,69 €  dos amb seixanta-nou 

Euros 

04-3 E442502C UT Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 mm i 

espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 
20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

TOTAL EUROS PER UT 75,60 €  setanta-cinc amb seixanta 
Euros 

04-4 E442502D UT Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 380x380 mm i 
espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 

20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 
TOTAL EUROS PER UT 76,95 €  setanta-sis amb 

noranta-cinc Euros 

04-5 E442502E UT Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 mm i 

espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 
20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

TOTAL EUROS PER UT 81,51 €  vuitanta-u amb 
cinquanta-u Euros 

04-6 E442502F UT Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, de 340x340 mm i gruix 15 mm, amb 
4 perns d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de diàmetre i 65 cm de 
longitud total, cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. 

TOTAL EUROS PER UT 66,41 €  seixanta-sis amb 
quaranta-u Euros 

04-7 E4435115 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en 

perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb 
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

TOTAL EUROS PER KG 2,43 €  dos amb quaranta-tres 
Euros 

04-8 E4LM1A20 M2 Llosa mixta, cantell 16 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat prelacat de 

1,00 mm d'espessor, 59 mm de cantell i 205 mm d'intereix, i formigó armat 
realitzat amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat en central, i abocada amb bomba, 

volum total de formigó 0,122 m³/m², acer une-en 10080 b 500 s, amb una quantia 
total de 3,1 kg/m², i malla electrosoldada me 20x20 ø 8-8 b 500 t 6x2,20 une-en 

10080. 
TOTAL EUROS PER M2 72,47 €  setanta-dos amb 

quaranta-set Euros 

04-9 E44Z5A25 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, 

rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, 

col·locat a l'obra amb soldadura 
TOTAL EUROS PER KG 2,92 €  dos amb noranta-dos 

Euros 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 Coberta 
 

05-1 E5Z15N30 M2    Formació  de pendents  amb  formigó cel·lular  sense  granulat,  de densitat  300 
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 

TOTAL EUROS PER M2 11,24 €  onze amb vint-i-quatre 

Euros 
 

05-2 E7B21E0L M2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida 

TOTAL EUROS PER M2 1,24 €  u amb vint-i-quatre Euros 

05-3 E5Z26D31 M2 Capa  de  protecció  de  morter  de  ciment  1:6  de  3  cm  de  gruix,  amb  acabat 

remolinat 
TOTAL EUROS PER M2 10,43 €  deu amb quaranta-tres 

Euros 

05-4 E7219DN4 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, de 

dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum 
modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de vidre de 60 

g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv 
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 

90/40, prèvia imprimació 
TOTAL EUROS PER M2 31,26 €  trenta-u amb vint-i-sis 

Euros 

05-5 E7Z31585 M2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv amb 

armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia 
imprimació 

TOTAL EUROS PER M2 48,99 €  quaranta-vuit amb 
noranta-nou Euros 

05-6 E7Z325R5 M2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura fp de feltre de 

polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 
TOTAL EUROS PER M2 26,99 €  vint-i-sis amb noranta-nou 

Euros 

05-7 E7C2E472 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 de 40 mm de gruix i 

resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 
m2.k/w, amb la superfície acanalada i amb cantell mitjamossa, col·locada amb 

adhesiu de formulació específica 
TOTAL EUROS PER M2 9,45 €  nou amb quaranta-cinc 

Euros 

05-8 E8J9D539 M Coronament de paret de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de 

gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb 
adhesiu i fixacions mecàniques 

TOTAL EUROS PER M 43,53 €  quaranta-tres amb 
cinquanta-tres Euros 

05-9 E8KCU001 M Escopidor de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de gruix, de entre 

40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions 
mecàniques 

TOTAL EUROS PER M 37,60 €  trenta-set amb seixanta 

Euros 

05-10 E5ZFQS00 U Gàrgola d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l, amb tub de sortida de 40 mm de 
diàmetre, i 500 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la 

impermeabilització 
TOTAL EUROS PER U 61,70 €  seixanta-u amb setanta 

Euros 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 Paviments i paleteria 
 

06-1 E9232B91 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària 

màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
TOTAL EUROS PER M2 8,96 €  vuit amb noranta-sis Euros 

06-2 E9Z4AA16 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

TOTAL EUROS PER M2 3,62 €  tres amb seixanta-dos 

Euros 

06-3 E9G2G145 M2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars 

color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+e, 
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge  mecànic i remolinat mecànic, i fins 

i tot la formació de pendents. 
TOTAL EUROS PER M2 26,21 €  vint-i-sis amb vint-i-u 

Euros 

06-4 E9GZA524 M Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de 

fondària, amb mitjans mecànics 
TOTAL EUROS PER M 9,35 €  nou amb trenta-cinc Euros 

06-5 E4D81500 M2 Muntatge  i  desmuntatge  d'encofrat  amb  plafó  metàl·lic,  per  a  perímetre  de 
paviments de directriu recta 

TOTAL EUROS PER M2 27,81 €  vint-i-set amb vuitanta-u 
Euros 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 Serralleria 

 

07-1 FDZ010 M² Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, de lames 

d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 mm, lacada i 
termoendurida   en   sistema   contínu,   muntades   sobre   viguetes   porta-lames 

d’alumini laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, aferrades amb pinces de 
suport d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, muntada mitjançant cargolat en 

formigó. 
TOTAL EUROS PER M² 74,66 €  setanta-quatre amb 

seixanta-sis Euros 

07-2 EAW81411 U Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m 

d'amplària màxima, monofàsic a 230 v de tensió, amb barres de transmissió, 
braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta 

TOTAL EUROS PER U 979,91 €  nou-cents setanta-nou 
amb noranta-u Euros 

07-3 FDZ011 M2 Portal basculant, format per estructura tubular d'acer galvanitzat soldat a taller, 
folrat amb gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, de 

lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 mm, 
lacada i termoendurida en sistema contínu, muntades sobre viguetes porta-lames 

d’alumini laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, aferrades amb pinces de 
suport d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, muntada mitjançant cargolat sobre 

bastiment de tubulars d'acer galvanitzat. 
TOTAL EUROS PER M2 174,87 €  cent setanta-quatre amb 

vuitanta-set Euros 
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08-6 ED7FR312 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, 

de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 
1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per 

sobre del tub 
TOTAL EUROS PER M 44,75 €  quaranta-quatre amb 

setanta-cinc Euros 

08-7 ED7FT550 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense 

pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons pne-pren 

13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

TOTAL EUROS PER M 62,35 €  seixanta-dos amb 
trenta-cinc Euros 

08-8 EDE41C73 U Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons une-en 

1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb 
canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat 

TOTAL EUROS PER U 643,86 €  sis-cents quaranta-tres 
amb vuitanta-sis Euros 

08-9 EDD15094 M Paret  per  a  pou  circular  de  d=  80  cm,  de  peces  prefabricades  de  formigó, 
col·locades amb morter de ciment 1:6 

   setanta-sis Euros 

08-10 EDB17630 U Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,05x1,05 m 
TOTAL EUROS PER U 22,19 €  vint-i-dos amb dinou 

Euros 
 

08-11 
 

EDDZ6DD4 
 

U 
 

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, 
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma une-en 124, 

col·locat amb morter 
TOTAL EUROS PER U 136,16 €  cent trenta-sis amb setze 

Euros 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 Sanejament 
 

08-1 ED143A30 M Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm 
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

TOTAL EUROS PER M 36,99 €  trenta-sis amb 
noranta-nou Euros 

 

08-2 ED351430 U Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de 

gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, 
col·locat 

TOTAL EUROS PER U 54,46 €  cinquanta-quatre amb 
quaranta-sis Euros 

08-3 ED51YA53 U Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat 

d'evacuació de 18,5 l/s , cassoleta d'acer galvanitzat amb sistema de fixació 

modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre 
membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en 

polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària 
d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, 

col·locada 
TOTAL EUROS PER U 201,22 €  dos-cents u amb vint-i-dos 

Euros 

08-4 ED51Q4JV U Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical 

de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions 
mecàniques 

TOTAL EUROS PER U 78,43 €  setanta-vuit amb 

 
08-5 FD5A1205 M Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm per sobre del dren 

quaranta-tres Euros 

TOTAL EUROS PER M 24,10 €  vint-i-quatre amb deu 

Euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL EUROS PER M 67,76 €  seixanta-set amb 



Pàgina: 23 

Quadre de Preus nº1 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 Instal.lació d'aigua potable 
 

09-1 EJ2981B1         U     Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, 
preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada 

de 1/2" 
TOTAL EUROS PER U 26,50 €  vint-i-sis amb cinquanta 

Euros 
 

09-2 EF5283B2        M     Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, 

segons la norma une-en 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

TOTAL EUROS PER M 10,35 €  deu amb trenta-cinc Euros 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 Instal.lació elèctrica 

 

10-1 EGD1421E U Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, 

de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra 
TOTAL EUROS PER U 23,90 €  vint-i-tres amb noranta 

Euros 
 

10-2 EGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en 
caixa estanca i col·locat superficialment 

TOTAL EUROS PER U 31,67 €  trenta-u amb seixanta-set 

Euros 
 

10-3 EG380902 M Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment 

TOTAL EUROS PER M 7,27 €  set amb vint-i-set Euros 

10-4 IED010 M Derivació individual trifàsica soterrada per garatge, formada per cables unipolars 

amb conductors de coure, rz1-k (as) 5g10 mm², sent la seva tensió assignada de 

0,6/1 kv, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre. 
TOTAL EUROS PER M 16,44 €  setze amb quaranta-quatre 

Euros 

10-5 IEI020 UT Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge sense ventilació forçada de 120 
m², composta de: quadre general de comandament i protecció; quadre secundari: 

quadre secundari d'altres utilitats (tipus a); circuïts interiors amb cablejat sota tub 
protector de pvc rígid: 1 circuit per enllumenat, 1 circuit per enllumenat 

d'emergència, 1 circuit per porta automatitzada, 1 línia d'alimentació per a altres 
utilitats (tipus a) amb quadre secundari i 3 circuits interiors: 1 per a enllumenat, 1 

per a preses de corrent, 1 per a maquinària; mecanismes monobloc de superfície 
(ip 55). 

TOTAL EUROS PER UT 1.674,42 €  mil sis-cents 

setanta-quatre amb 

quaranta-dos Euros 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 Instal.lació d'enllumenat i d'emergència 

 

11-1 IOA010 UT    Lluminària  d'emergència  estanca,  amb  tub  lineal  fluorescent,  8  w  -  g5,  flux 
lluminós 240 lúmens. 

TOTAL EUROS PER UT 136,57 €  cent trenta-sis amb 
cinquanta-set Euros 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 Crematori 
 

12-1 12125JK4 U Subministre i instal.lació de forn crematori model crc - p de la casa emison, o 

similar, tot instal.lat i connectat. 
TOTAL EUROS PER U 28.436,00 €  vint-i-vuit mil quatre-cents 

trenta-sis Euros 

12-2 EE411192 U Mòdul  recte  llarg  per  a  la  formació  de  xemeneia  col·lectiva,  de  250  mm  de 

diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret 
amb aïllament i conducte secundari, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), 

l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, 
segons la norma une-en 1856-1, col·locat 

TOTAL EUROS PER U 212,22 €  dos-cents dotze amb 
vint-i-dos Euros 

12-3 EE41JP99 U Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm 
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), segons la norma une-en 

1856-1, col·locat 
TOTAL EUROS PER U 104,80 €  cent quatre amb vuitanta 

Euros 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 Urbanització 

 

13-1 E9232B91 M2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària 

màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
TOTAL EUROS PER M2 8,96 €  vuit amb noranta-sis Euros 

13-2 E9Z4AA16 M2 Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

TOTAL EUROS PER M2 3,62 €  tres amb seixanta-dos 

Euros 

13-3 E9G2G145 M2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars 
color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+e, 
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge  mecànic i remolinat mecànic, i fins 

i tot la formació de pendents. 
TOTAL EUROS PER M2 26,21 €  vint-i-sis amb vint-i-u 

Euros 

 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 Seguretat i salut 
 

14-1 150125KL PA    Mesures de seguretat i salut en fase d'execució d'obra 
TOTAL EUROS PER PA 2.301,98 €  dos mil tres-cents u amb 

noranta-vuit Euros 
 

 
 
  



 

 

 

 
 

6.3.QUADRE DE PREUS Nº2 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan 

per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en 

altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre. 

  



 

 

 

 

Nº CODI UT  DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 Implantació i demolicions 

01-1 F2191306        m     Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre 
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

Maquinària 3,93 € 

TOTAL EUROS P…   M 3,93 € 
 

01-2 F2194AK5      m2    Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària 

amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió 

Maquinària 6,72 € 

TOTAL EUROS P…   M2 6,72 € 
 

01-3 F2RA63G0     m3    Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una 
densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons 

la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

Materials 19,65 € 

TOTAL EUROS P…   M3 19,65 € 
 

01-4 E2R54235 m3    Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 
12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i 

fins a 15 km 
 

 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 Moviment de terres 

Maquinària 8,07 € 

TOTAL EUROS P…   M3 8,07 € 

02-1 F22113L2 m2    Neteja  i  esbrossada  del  terreny  realitzada  amb  pala  carregadora  i  càrrega 
mecànica sobre camió 

Maquinària 0,52 € 

TOTAL EUROS P…   M2 0,52 € 
 

02-2 E222142A m3    Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), 

realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 

Maquinària 7,15 € 

TOTAL EUROS P…   M3 7,15 € 
 

02-3 E2213122 m3    Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora i 

càrrega directa sobre camió 

Maquinària 2,88 € 

TOTAL EUROS P…   M3 2,88 € 
 

02-4 F2R35039      m3    Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de 

més de 10 i fins a 15 km 

Maquinària 8,07 € 

TOTAL EUROS P…   M3 8,07 € 
 

02-5 F2RA7LP0 m3    Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de 

residus (orden mam/304/2002) 

Materials 4,70 € 

TOTAL EUROS P…   M3 4,70 € 



 

 

 

 

Nº CODI UT  DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 Fonaments 

03-1 E3Z112P1 m2    Capa  de  neteja  i  anivellament  de  10  cm  de  gruix  de  formigó  hl-150/p/20  de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

Mà d'obra                                                          4,67 € 
Materials                                                           5,81 € 
Mitjans auxiliars                                                0,07 € 

TOTAL EUROS P…   M2 10,55 € 
 

03-2 E31521M3 m3    Formigó  per  pous  de  fonamentació,  hm-20/b/40/i,  de  consistència  plàstica  i 

grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba 

Mà d'obra                                                          8,57 € 

Maquinària                                                      15,68 € 
Materials                                                         61,52 € 

Mitjans auxiliars                                                0,13 € 

TOTAL EUROS P…   M3 85,90 € 
 

03-3 E31B3000 kg    Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit 

elàstic >= 500 n/mm2 

Mà d'obra 0,53 € 

Materials 0,66 € 

TOTAL EUROS P…   KG 1,19 € 
 

03-4 E31522H1 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 amb bomba 
 

 
 
 
 
 
 

03-5 E38D1100 m2    Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets 
 
 
 
 

 
03-6 E3FDD100 m2    Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 

Mà d'obra                                                          5,84 € 

Maquinària                                                      15,68 € 
Materials                                                         74,84 € 

Mitjans auxiliars                                                0,09 € 

TOTAL EUROS P…   M3 96,45 € 
 
 

Mà d'obra                                                        16,43 € 
Materials                                                           3,22 € 

Mitjans auxiliars                                                0,25 € 

TOTAL EUROS P…   M2 19,90 € 
 
 

Mà d'obra                                                        23,02 € 

Materials                                                           3,72 € 
Mitjans auxiliars                                                0,35 € 

TOTAL EUROS P…   M2 27,09 € 
 

03-7 E38515H3 m3    Formigó per a traves i pilarets, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i grandària 
màxima del granulat 20, abocat amb cubilot 

Mà d'obra                                                          9,11 € 
Materials                                                         71,44 € 

Mitjans auxiliars                                                0,14 € 

TOTAL EUROS P…   M3 80,69 € 



 

 

 

 

Nº CODI UT  DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 Estructura 

04-1 E4415115       kg    Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb una 

capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

Mà d'obra                                                          1,02 € 
Maquinària                                                        0,05 € 

Materials                                                           1,23 € 
Mitjans auxiliars                                                0,03 € 

TOTAL EUROS P…   KG 2,33 € 
 

04-2 E4415125       kg    Acer s275jr en pilars, amb peces amb platabandes d'unió formades per perfils 

laminats en calent de les sèries ipn, ipe, upn, hea, heb ou hem amb unions 
soldades. 

Mà d'obra                                                          1,24 € 
Maquinària                                                        0,05 € 

Materials                                                           1,37 € 
Mitjans auxiliars                                                0,03 € 

TOTAL EUROS P…   KG 2,69 € 
 

04-3 E442502C       ut     Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 mm i 
espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 

mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

Mà d'obra                                                        35,32 € 

Maquinària                                                        0,07 € 
Materials                                                         39,33 € 

Mitjans auxiliars                                                0,88 € 

TOTAL EUROS P…   UT 75,60 € 
 

04-4 E442502D       ut     Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 380x380 mm i 

espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 
mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

Mà d'obra                                                        37,20 € 
Maquinària                                                        0,07 € 

Materials                                                         38,75 € 
Mitjans auxiliars                                                0,93 € 

TOTAL EUROS P…   UT 76,95 € 
 

04-5 E442502E       ut     Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 mm i 
espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 

mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

Mà d'obra                                                        39,03 € 

Maquinària                                                        0,07 € 
Materials                                                         41,43 € 

Mitjans auxiliars                                                0,98 € 

TOTAL EUROS P…   UT 81,51 € 
 

04-6 E442502F        ut     Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, de 340x340 mm i gruix 15 mm, amb 4 
perns d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de diàmetre i 65 cm de 
longitud total, cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella. 

Mà d'obra                                                        25,15 € 
Materials                                                         40,63 € 

Mitjans auxiliars                                                0,63 € 

TOTAL EUROS P…   UT 66,41 € 
 

04-7 E4435115       kg    Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en 
perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a taller i amb 

una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura 

Mà d'obra                                                          1,12 € 

Maquinària                                                        0,05 € 
Materials                                                           1,23 € 

Mitjans auxiliars                                                0,03 € 

TOTAL EUROS P…   KG 2,43 € 



 

 

 

 

 Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

04-8  E4LM1A20 m2 Llosa mixta, cantell 16 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat prelacat de 

1,00 mm d'espessor, 59 mm de cantell i 205 mm d'intereix, i formigó armat realitzat 
amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat en central, i abocada amb bomba, volum total 

de formigó 0,122 m³/m², acer une-en 10080 b 500 s, amb una quantia total de 3,1 
kg/m², i malla electrosoldada me 20x20 ø 8-8 b 500 t 6x2,20 une-en 10080. 

 

    Mà d'obra 
Maquinària 

Materials 
Mitjans auxiliars 

13,64 € 

2,04 € 
56,58 € 

0,21 € 

    TOTAL EUROS P…   M2 72,47 € 

04-9  E44Z5A25 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació 
antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, 

col·locat a l'obra amb soldadura 

 

    Mà d'obra 
Maquinària 
Materials 

Mitjans auxiliars 

1,65 € 
0,06 € 

1,19 € 
0,02 € 

    TOTAL EUROS P…   KG 2,92 € 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 Coberta 

05-1 E5Z15N30 m2    Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, 

de 12,5 cm de gruix mitjà 

 Mà d'obra 

Materials 
Mitjans auxiliars 

 6,15 € 

5,02 € 
0,07 € 

TOTAL EUROS P… M2 11,24 € 

05-2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida   

   Mà d'obra 
Materials 
Mitjans auxiliars 

 1,01 € 
0,21 € 
0,02 € 

TOTAL EUROS P…   M2 1,24 € 
 

05-3 E5Z26D31 m2    Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat 

Mà d'obra                                                          8,42 € 

Maquinària                                                        0,04 € 
Materials                                                           1,84 € 

Mitjans auxiliars                                                0,13 € 

TOTAL EUROS P…   M2 10,43 € 
 

05-4 E7219DN4 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, de dues 

 làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat 

lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat 
de color estàndard sobre làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura 

de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 90/40, prèvia 
imprimació 

Mà d'obra 16,82 € 
Materials 14,19 € 

Mitjans auxiliars  0,25 € 

TOTAL EUROS P…   M2 31,26 € 
 

05-5 E7Z31585       m2    Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv amb 

armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia 
imprimació 

Mà d'obra                                                        40,37 € 
Materials                                                           8,01 € 

Mitjans auxiliars                                                0,61 € 

TOTAL EUROS P…   M2 48,99 € 



 

 

 

E9G2G145 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars 

 color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària màxima del 

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+e, 
col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge  mecànic i remolinat mecànic, i fins i 

tot la formació de pendents. 

 

 

 Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

05-6  E7Z325R5 m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv amb 
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura fp de feltre de 

polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 

 

    Mà d'obra 

Materials 
Mitjans auxiliars 

16,82 € 

9,92 € 
0,25 € 

    TOTAL EUROS P…   M2 26,99 € 

05-7  E7C2E472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 de 40 mm de gruix i 
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 

m2.k/w, amb la superfície acanalada i amb cantell mitjamossa, col·locada amb 
adhesiu de formulació específica 

 

    Mà d'obra 

Materials 
Mitjans auxiliars 

2,64 € 

6,77 € 
0,04 € 

    TOTAL EUROS P…   M2 9,45 € 

05-8  E8J9D539 m Coronament de paret de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de 

gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb 
adhesiu i fixacions mecàniques 

 

    Mà d'obra 

Materials 
Mitjans auxiliars 

24,53 € 

18,63 € 
0,37 € 

    TOTAL EUROS P…   M 43,53 € 

05-9  E8KCU001 m Escopidor de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de gruix, de entre 
40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions 

mecàniques 

 

    Mà d'obra 
Materials 

Mitjans auxiliars 

18,69 € 
18,63 € 

0,28 € 

    TOTAL EUROS P…   M 37,60 € 

05-10 E5ZFQS00       u     Gàrgola d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l, amb tub de sortida de 40 mm de 

diàmetre, i 500 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la 
impermeabilització 

 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 Paviments i paleteria 

Mà d'obra                                                        18,64 € 
Materials                                                         42,78 € 

Mitjans auxiliars                                                0,28 € 

TOTAL EUROS P…   U 61,70 € 

06-1 E9232B91 m2    Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària 

màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 

Mà d'obra                                                          2,99 € 

Maquinària                                                        0,61 € 
Materials                                                           5,32 € 

Mitjans auxiliars                                                0,04 € 

TOTAL EUROS P…   M2 8,96 € 
 

06-2 E9Z4AA16 m2    Armadura  per  lloses  de  formigó  ap500  t  amb  malla  electrosoldada  de  barres 

corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

Mà d'obra                                                          0,96 € 

Materials                                                           2,65 € 
Mitjans auxiliars                                                0,01 € 

TOTAL EUROS P…   M2 3,62 € 
 

06-3 
 
 
 

 
Mà d'obra 1,59 € 



 

 

 

 

Nº CODI UT  DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

Maquinària  2,27 € 
Materials 22,33 € 

Mitjans auxiliars                                                0,02 € 

TOTAL EUROS P…   M2 26,21 € 
 

06-4 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de 

fondària, amb mitjans mecànics 

Mà d'obra                                                          6,05 € 

Maquinària                                                        3,21 € 
Mitjans auxiliars                                                0,09 € 

TOTAL EUROS P…   M 9,35 € 
 

06-5 E4D81500 m2    Muntatge  i  desmuntatge  d'encofrat  amb  plafó  metàl·lic,  per  a  perímetre  de 
paviments de directriu recta 

 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 Serralleria 

Mà d'obra                                                        24,84 € 
Materials                                                           2,35 € 

Mitjans auxiliars                                                0,62 € 

TOTAL EUROS P…   M2 27,81 € 

07-1 FDZ010 m² Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, de lames 

 d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 mm, lacada i 

termoendurida en sistema contínu, muntades sobre viguetes porta-lames d’alumini 
laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, aferrades amb pinces de suport 

d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, muntada mitjançant cargolat en formigó. 

Mà d'obra 15,70 € 
Materials 57,50 € 
Mitjans auxiliars  1,46 € 

TOTAL EUROS P…   M² 74,66 € 
 

07-2 EAW81411      u     Automatisme  oleodinàmic  per  a  porta  basculant  d'una  o  dues  fulles  de  4  m 
d'amplària màxima,  monofàsic  a  230 v  de tensió, amb barres  de transmissió, 

braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta 

Mà d'obra                                                        49,24 € 

Materials                                                       929,44 € 
Mitjans auxiliars                                                1,23 € 

TOTAL EUROS P…   U 979,91 € 
 

07-3 FDZ011 m2 Portal basculant, format per estructura tubular d'acer galvanitzat soldat a taller, 

 folrat amb gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, de 
lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 mm, lacada 

i  termoendurida  en  sistema  contínu,  muntades  sobre  viguetes  porta-lames 
d’alumini laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, aferrades amb pinces de 

suport d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, muntada mitjançant cargolat sobre 
bastiment de tubulars d'acer galvanitzat. 

Mà d'obra 64,99 € 
Materials 106,45 € 

Mitjans auxiliars  3,43 € 

TOTAL EUROS P…   M2 174,87 € 



 

 

 

 

Nº CODI UT  DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 Sanejament 

08-1 ED143A30       m     Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm 
de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides 

Mà d'obra                                                        16,82 € 
Materials                                                         19,92 € 
Mitjans auxiliars                                                0,25 € 

TOTAL EUROS P…   M 36,99 € 
 

08-2 ED351430        u     Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de 

gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, 
col·locat 

Mà d'obra                                                        11,56 € 
Maquinària                                                      10,33 € 

Materials                                                         32,40 € 
Mitjans auxiliars                                                0,17 € 

TOTAL EUROS P…   U 54,46 € 
 

08-3 ED51YA53 u Bonera  per  a  sistema  d'evacuació  sifònic  de  coberta  plana,  amb  capacitat 

 d'evacuació  de  18,5  l/s  ,  cassoleta  d'acer  galvanitzat  amb  sistema  de  fixació 

modular mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat entre 
membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en 

polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària 
d'alumini troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, 

col·locada 

Mà d'obra                                                        17,21 € 
Materials                                                       183,75 € 
Mitjans auxiliars                                                0,26 € 

TOTAL EUROS P…   U 201,22 € 
 

08-4 ED51Q4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 
110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques 

Mà d'obra                                                        16,52 € 

Materials 61,66 € 

Mitjans auxiliars                                                0,25 € 

TOTAL EUROS P…   U 78,43 € 
 

08-5 FD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de pvc de d=110 mm i reblert amb material filtrant fins a 

50 cm per sobre del dren 

Mà d'obra                                                          9,61 € 

Maquinària                                                        3,82 € 
Materials                                                         10,53 € 

Mitjans auxiliars                                                0,14 € 

TOTAL EUROS P…   M 24,10 € 
 

08-6 ED7FR312 m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, 

 de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma une-en 1401-1, 
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del 

tub 

Mà d'obra                                                        15,02 € 
Maquinària                                                        3,07 € 
Materials                                                         26,43 € 

Mitjans auxiliars                                                0,23 € 

TOTAL EUROS P…   M 44,75 € 
 

08-7 ED7FT550 m Clavegueró  amb  tub  de  pvc-u  de  paret  estructurada  per  a  sanejament  sense 

 pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons pne-pren 

13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

Mà d'obra 16,93 € 
Materials 45,17 € 

Mitjans auxiliars  0,25 € 

TOTAL EUROS P…   M 62,35 € 



Mà d'obra 

Materials 

Mitjans auxiliars 

TOTAL EUROS P… 

11,18 € 

20,32 € 

0,17 € 

31,67 € U 

 

 

 

 

 Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

08-8  EDE41C73 u Separador  de  greixos  de  polièster  reforçat  amb  fibra  de  vidre  segons  une-en 

1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de capacitat, amb 
canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, col·locat 

 

    Mà d'obra 

Materials 
Mitjans auxiliars 

89,52 € 

553,00 € 
1,34 € 

    TOTAL EUROS P…   U 643,86 € 

08-9  EDD15094 m Paret  per  a  pou  circular  de  d=  80  cm,  de  peces  prefabricades  de  formigó, 
col·locades amb morter de ciment 1:6 

 

    Mà d'obra 
Maquinària 

Materials 
Mitjans auxiliars 

17,21 € 

5,06 € 
45,24 € 
0,25 € 

    TOTAL EUROS P…   M 67,76 € 

08-10 EDB17630 u Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,05x1,05 m 

Mà d'obra                                                          8,13 € 

Materials                                                         13,94 € 
Mitjans auxiliars                                                0,12 € 

TOTAL EUROS P…   U 22,19 € 
 

08-11 EDDZ6DD4      u     Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, 
pas  lliure  de  600  mm  de  diàmetre  i  classe  d400  segons  norma  une-en  124, 

col·locat amb morter 
 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 Instal.lació d'aigua potable 

Mà d'obra                                                        17,53 € 

Materials                                                       118,37 € 
Mitjans auxiliars                                                0,26 € 

TOTAL EUROS P…   U 136,16 € 

09-1 EJ2981B1        u     Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, 
preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada 

de 1/2" 

Mà d'obra                                                          8,77 € 

Materials                                                         17,60 € 
Mitjans auxiliars                                                0,13 € 

TOTAL EUROS P…   U 26,50 € 
 

09-2 EF5283B2       m     Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, 

segons la norma une-en 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i 
col·locat superficialment 

 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 Instal.lació elèctrica 

Mà d'obra                                                          6,27 € 
Materials                                                           3,99 € 

Mitjans auxiliars                                                0,09 € 

TOTAL EUROS P…   M 10,35 € 

10-1 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, 

de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra 

Mà d'obra                                                        11,90 € 

Materials                                                         11,82 € 
Mitjans auxiliars                                                0,18 € 

TOTAL EUROS P…   U 23,90 € 
 

10-2 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en 
caixa estanca i col·locat superficialment 



 

 

 

 

 Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 

10-3  EG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment  

    Mà d'obra 

Materials 
Mitjans auxiliars 

5,51 € 

1,68 € 
0,08 € 

TOTAL EUROS P…   M 7,27 € 
 

10-4 IED010 m Derivació individual trifàsica soterrada per garatge, formada per cables unipolars 

amb conductors de coure, rz1-k (as) 5g10 mm², sent la seva tensió assignada de 
0,6/1 kv, sota tub protector de polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre. 

Mà d'obra                                                          4,66 € 
Maquinària                                                        0,38 € 

Materials                                                         11,08 € 
Mitjans auxiliars                                                0,32 € 

TOTAL EUROS P…   M 16,44 € 
 

10-5 IEI020 Ut Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge sense ventilació forçada de 120 

 m², composta de: quadre general de comandament i protecció; quadre secundari: 

quadre secundari d'altres utilitats (tipus a); circuïts interiors amb cablejat sota tub 
protector  de  pvc  rígid:  1  circuit  per  enllumenat,  1  circuit  per  enllumenat 

d'emergència, 1 circuit per porta automatitzada, 1 línia d'alimentació per a altres 
utilitats (tipus a) amb quadre secundari i 3 circuits interiors: 1 per a enllumenat, 1 

per a preses de corrent, 1 per a maquinària; mecanismes monobloc de superfície 
(ip 55). 

 
 
 
 

 
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 Instal.lació d'enllumenat i d'emergència 

Mà d'obra 341,07 € 
Materials 1.300,52 € 

Mitjans auxiliars  32,83 € 

TOTAL EUROS P…   UT 1.674,42 € 

11-1 IOA010 Ut Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 w - g5, flux lluminós 

240 lúmens. 
 

 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 Crematori 

Mà d'obra                                                          8,17 € 

Materials                                                       125,72 € 
Mitjans auxiliars                                                2,68 € 

TOTAL EUROS P…   UT 136,57 € 

12-1 12125JK4 u Subministre i instal.lació de forn crematori model crc - p de la casa emison, o 

similar, tot instal.lat i connectat. 

Materials 28.436,00 € 

TOTAL EUROS P…   U 28.436,00 € 
 

12-2 EE411192 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de diàmetre 

 nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de doble paret amb 

aïllament  i  conducte  secundari,  l'interior  d'acer  inoxidable  1.4301  (aisi  304), 
l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, 

segons la norma une-en 1856-1, col·locat 

Mà d'obra 67,10 € 
Materials 143,44 € 

Mitjans auxiliars  1,68 € 

TOTAL EUROS P…   U 212,22 € 
 

12-3 EE41JP99 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 250 mm 
de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), segons la norma une-en 

1856-1, col·locat 

Mà d'obra                                                        16,77 € 

Materials 87,61 € 
Mitjans auxiliars                                                0,42 € 

TOTAL EUROS P…   U 104,80 € 



 

 

 

E9G2G145 m2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars 

 color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia+e, 

col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge  mecànic i remolinat mecànic, i fins i 
tot la formació de pendents. 

 

 

Nº CODI UT  DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 Urbanització 

13-1 E9232B91 m2    Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària 
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 

Mà d'obra                                                          2,99 € 
Maquinària                                                        0,61 € 
Materials                                                           5,32 € 

Mitjans auxiliars                                                0,04 € 

TOTAL EUROS P…   M2 8,96 € 
 

13-2 E9Z4AA16 m2    Armadura  per  lloses  de  formigó  ap500  t  amb  malla  electrosoldada  de  barres 
corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

Mà d'obra                                                          0,96 € 
Materials                                                           2,65 € 

Mitjans auxiliars                                                0,01 € 

TOTAL EUROS P…   M2 3,62 € 
 

13-3 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 Seguretat i salut 

14-1 150125KL pa    Mesures de seguretat i salut en fase d'execució d'obra 

Mà d'obra                                                          1,59 € 
Maquinària                                                        2,27 € 

Materials                                                         22,33 € 
Mitjans auxiliars                                                0,02 € 

TOTAL EUROS P…   M2 26,21 € 
 

 
 
 

Materials                                                    2.301,98 € 

TOTAL EUROS P…   PA 2.301,98 € 
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Quad re de la ma d'… 

Nº CODI UT DENOMINACIO  PREU 

1 A0121000 h Oficial 1a  23,30 

2 A0122000 h Oficial 1a paleta  23,30 

3 A0123000 h Oficial 1a encofrador  23,30 

4 A0124000 h Oficial 1a ferrallista  23,30 

5 A0125000 h Oficial 1a soldador  23,69 

6 A0127000 h Oficial 1a colꞏlocador  23,30 

7 A012F000 h Oficial 1a manyà  23,67 

8 A012G000 h Oficial 1a calefactor  24,08 

9 A012H000 h Oficial 1a electricista  24,08 

10 A012J000 h Oficial 1a lampista  24,08 

11 A012M000 h Oficial 1a muntador  24,08 

12 A012N000 h Oficial 1a d'obra pública  23,30 

13 A0133000 h Ajudant encofrador  20,68 

14 A0134000 h Ajudant ferrallista  20,68 

15 A0135000 h Ajudant soldador  20,76 

16 A0137000 h Ajudant colꞏlocador  20,68 

17 A013F000 h Ajudant manyà  20,76 

18 A013G000 h Ajudant calefactor  20,65 

19 A013H000 h Ajudant electricista  20,65 

20 A013J000 h Ajudant lampista  20,65 

21 A013M000 h Ajudant muntador  20,68 

22 A0140000 h Manobre  19,47 

23 A0150000 h Manobre especialista  20,15 

24 mo002 h Oficial 1ª electricista.  20,33 

25 mo017 h Oficial 1ª serraller.  19,98 

26 mo019 h Oficial 1ª construcció.  19,67 

27 mo054 h Ajudant serraller.  17,41 

28 mo094 h Ajudant electricista.  17,32 

29 mo105 h Peó ordinari construcció.  15,58 

    Import Total 30.127,70 
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Quadre de la maqui… 

Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

1 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31 

2 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18 

3 C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41 

4 C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00 

5 C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 12,27 

6 C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 8,80 

7 C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67 

8 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34 

9 C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97 

10 C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75 

11 C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77 

12 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69 

13 C2003000 h Remolinador mecànic 5,33 

14 C2005000 h Regle vibratori 4,90 

15 C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12 

16 mq02cia0… h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 40,08 

17 mq02rop0… h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, tipus 
piconadora de granota. 

 
3,50 

18 mq04dua… h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 9,27 

19 mq08sol020 h Equip i elements auxiliars per soldadura elèctrica. 3,10 

Import Total 3.579,15 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

1 1215JK4M u Subministre i instal.lació de forn crematori model crc - p de la casa 
emison, o similar, tot instal.lat i connectat. 

 
28.436,00 

2 150125KLM pa Mesures de seguretat i salut en fase de projecte 115.098,77 

3 B0111000 m3 Aigua 1,25 

4 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18 

5 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77 

6 B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60 

7 B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,85 

8 B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, 
en sacs 

 
103,30 

9 B064300B m3 Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició i 

 

 
57,38 

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

 

 
57,38 

11 B064500C m3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del 
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició i 

 

 
55,93 

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

 

 
68,04 

13 B065E76B m3 Formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària màxima del 
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe 
d'exposició iia+e 

 

 
77,64 

14 B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, 
consistència   plàstica   i   grandària   màxima   del   granulat   20   mm, 
hl-150/p/20 

 

 
55,30 

15 B0710250 t Morter  per  a  ram  de  paleta,  classe  m  5  (5  n/mm2),  a  granel,  de 
designació (g) segons norma une-en 998-2 

 
30,48 

16 B0911200 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el 
poliestirè 

 
4,76 

17 B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus oa 90/40 d'aplicació en calent 0,84 

18 B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09 

19 B0A31000 kg Clau acer 1,15 

20 B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15 

21 B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,27 

22 B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 0,61 

23 B0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 
mm 6x2,2 m b500t une-en 10080 

 
2,19 

24 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42 

25 B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79 

26 B0D625A0 cu Puntal metàlꞏlic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,56 

27 B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21 
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU 

28 B0D81380 m2 Plafó metàlꞏlic de 50x60 cm per a 50 usos 1,07 

29 B0DZ4000 m Fleix 0,22 

30 B0DZA000 l Desencofrant 2,63 
 

31 B0DZP300 u Part  proporcional  d'elements  auxiliars  per  a  plafons  metàlꞏlics,  de 

   50x60 cm 0,24 

32 B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts 
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

 

 
19,65 

33 B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb 
una  densitat  1,6  t/m3,  procedents  d'excavació,  amb  codi  170504 
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

 

 
4,70 

34 B44Z501A kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller 
per a colꞏlocar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant 

 

 
1,23 

35 B44Z502A kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, en perfils 
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, 
treballat  al  taller  per  a  colꞏlocar  amb  soldadura  i  amb  una  
capa d'imprimació antioxidant 

 
 

 
1,37 

36 B44Z5A2A kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per peça simple, per a 
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils 
laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, 
treballat  al  taller  per  a  colꞏlocar  amb  soldadura  i  amb  una  
capa d'imprimació antioxidant 

 
 
 

 
1,19 

37 B4LM1A20 m2 Perfil de xapa d'acer galvanitzat prelacat de 1,00 mm d'espessor, 59 
mm de cantell i 205 mm d'intereix, 11 a 13 kg/m² i un moment d'inèrcia 
de 70 a 80 cm4. Inclús cargols autoperforants rosca-xapa per a fixació 
de les xapes. 

 
 

 
40,95 

38 B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac 
de niló de diàmetre 8/10 mm 

 
0,26 

39 B7117070 m2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 24-fv amb armadura 
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 

 
3,88 

40 B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 40-fv amb armadura 
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2 

 
6,99 

41 B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida lbm (sbs) 40-fv+fp amb doble 
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 
130 g/m2 

 

 
8,73 

42 B712907A m2 Làmina  de  betum  modificat  amb  autoprotecció  mineral  lbm  (sbs) 
40/g-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de 
color estàndard 

 

 
6,29 

43 B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19 

44 B7C100N0 kg Escumant per a formigó celꞏlular 1,06 

45 B7C2E470 m2 Planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 de 40 mm de gruix i 
resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,176 i 
1,081 m2.k/w, amb la superfície acanalada i amb cantell mitjamossa 

 

 
5,02 

46 B7J50010 dm3  Massilla  per  a  segellats,  d'aplicació  amb  pistola,  de  base  silicona 
neutra monocomponent 14,86 

 

47 B7Z22000 kg   Emulsió bituminosa, tipus eb 1,60 
 

48 B7Z24000 kg   Emulsió bituminosa, tipus ed 1,02 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

49 B8635AB5 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de gruix, acabat 
abrillantat i tallat a mida 

 
28,95 

50 B9GZ1200 t Pols de quars color 1.507,65 

51 BAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 
4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 v de tensió, amb barres de 
transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a 
la porta 

 
 

 
929,44 

52 BD145A30 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm 
de gruix 

 
8,18 

53 BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 9,19 

54 BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de 
mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm 
de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat 

 

 
32,40 

55 BD5154JV u Bonera  sifònica  d'acer  inoxidable  de  250x250  mm  de  costat  amb 
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàlꞏlica 

 
60,62 

56 BD51M350 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb 
capacitat d'evacuació de 18,5 l/s , cassoleta d'acer galvanitzat amb 
sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió que 
garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a 
tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa 
protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat 
i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat 

 

 
 
 
 
 
 

183,75 

57 BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 110 mm de diàmetre 2,11 

58 BD7FR310 m Tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense pressió, de 
dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma 
une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica 

 

 
6,72 

59 BD7FT550 m Tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament sense pressió, 
de dn 250 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons pne-pren 
13476-1, per a unió elꞏlàstica amb anella elastomèrica 

 

 
12,94 

60 BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 42,81 

61 BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 
abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 
segons norma une-en 124 

 

 
117,27 

62 BDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons 
une-en 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de 
capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre 

 

 
553,00 

63 BDW3B900 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=160 mm 17,11 

64 BDW3BB00 u Accessori genèric per a tub de pvc de d=250 mm 54,03 

65 BDW43A30 u Accessori  per  a  baixant  de  tub  de  planxa  galvanitzada  amb  unió 
plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix 

 
9,40 

66 BDY3B900 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 mm 0,26 

67 BDY3BB00 u Element de muntatge per a tub de pvc de d=250 mm 0,81 

68 BDY45A30 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb 
unió plegada de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix 0,77 



Pàgina: 44 

Quadre dels materials 

90 mt10haf0… m³   Formigó ha-25/b/20/iia, fabricat en central. 68,04 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

69 BE411192 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia colꞏlectiva, de 250 
mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura 
interior de doble paret amb aïllament i conducte secundari,  l'interior  
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), l'exterior d'acer  inoxidable 
1.4301 (aisi 
304)  i  aïllament  tèrmic  de  llana  de  roca,  segons  la  norma  une-en 
1856-1 

 

 
 
 
 
 

131,13 

70 BE41JP99 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, 
de  250  de  diàmetre  nominal,  d'acer  inoxidable  1.4301  (aisi  304), 
segons la norma une-en 1856-1 

 

 
87,61 

71 BEW4S291 u Suport intermedi per a xemeneia modular metàlꞏlica de 310 mm de  

diàmetre exterior, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), fixat 
mecànicament 17,49 

 

72 BEY41190 u Part  proporcional  d'elements  de  muntage  per  a  xemeneia  modular 
 

 
73 

 

 
BF423680 

 

 
m 

metàlꞏlica, de 310 mm de diàmetre exterior 
 

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l) amb soldadura longitudinal, de 

6,54 

   40 mm de diàmetre exterior i de 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 
segons une-en 10312, amb cassoleta en angle 

 
85,55 

74 BF528300 m Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 
1 mm, segons la norma une-en 1057 

 
3,23 

75 BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar 
per capilꞏlaritat 

 
1,24 

76 BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari 
de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat 

 
0,19 

77 BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,29 

78 BGD14210 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm 
de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard 

 
7,78 

79 BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, 
muntat en caixa estanca i per muntar superficialment 

 
20,32 

80 BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,36 

81 BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a 
terra 

 
4,04 

82 BJ2981B1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de 
llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", 
incorporades, amb entrada de 1/2" 

 

 
17,60 

83 mt01ara010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 12,02 

84 mt07aco0… kg Acer en barres corrugades, une-en 10080 b 500 s, elaborat en taller 
industrial, diàmetres varis. 

 
1,00 

85 mt07aco0… Ut Separador homologat per lloses mixtes. 0,09 
 

86 mt07ala0… kg   Platina   d'acer   laminat   une-en   10025   s275jr,   per   aplicacions 

   estructurals. 1,34 

87 mt07ame… m² Malla electrosoldada me 20x20 ø 8-8 b 500 t 6x2,20 une-en 10080. 3,66 

88 mt07www… Ut Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a pern d'ancoratge de 20 
mm de diàmetre. 

 
1,53 

89 mt09moa… kg Morter autoanivellant expansiu, de dos components, a base de ciment 
millorat amb resines sintètiques. 

 
0,95 
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91 mt25dcl0… m2 Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, 
de lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 
84x16  mm,  lacada  i  termoendurida  en  sistema  contínu,  muntades 
sobre viguetes porta-lames d’alumini laminat d’alta qualitat situades 
darrera  la  lama,  aferrades  amb  pinces  de  suport  d’alumini  laminat 
d’alta qualitat de lama 

 

 
 
 
 
 

54,50 

92 mt26aaa0… u Repercussió, per m² de reixa, d'elements de fixació sobre formigó: tacs 
d'expansió d'acer, cargols especials i pasta química. 

 
3,00 

 

93 mt27pfi010 l Emprimació   d'assecat   ràpid,   formulada   amb   resines   alquídiques 

   modificades i fosfat de zinc. 4,80 

94 mt28aaal… m2 Bastiment  de  portal  basculant  format  per  estructura  tubular  d'acer 
galvanitzat soldada a taller, inclos politge i contrapesos. 

 
48,95 

95 mt33seg501 Ut Interruptor bipolar monobloc estanc per instalꞏlació en superfície (ip 
55), color gris. 

 
13,77 

96 mt33seg502 Ut Polsador monobloc estanc per instalꞏlació en superfície (ip 55),  
color gris. 

 
8,00 

97 mt33seg5… Ut Base  d'endoll  de  16  a  2p+t  monobloc  estanca,  per  instalꞏlació  
en superfície (ip 55), color gris. 

 
9,68 

98 mt34aem… Ut Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 w - g5, 
flux lluminós 240 lúmens, carcassa de 405x134x134 mm, classe i, ip 

 

   alimentació a 230 v, temps de càrrega 24 h. 125,27 

99 mt34www… Ut Material auxiliar per instalꞏlació d'aparells d'ilꞏluminació. 0,90 

100 mt35aia0… m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior 
llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 63 mm de diàmetre 
nominal, per a canalització soterrada, resistència a la compressió 250 
n, amb grau de protecció ip 549 segons une 20324, amb fil guia 
incorporat.   Segons   une-en   61386-1,   une-en   61386-22   i   une-en 

 

   50086-2-4. 2,03 

101 mt35aia0… m Tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 16 
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. 
Resistència a la compressió 1250 n, resistència al impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°c fins 60°c, amb grau de protecció ip 547 
segons une 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons une-en 61386-1, une-en 61386-22 i une-en 60423. Fins 
i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 

0,85 

102 mt35aia0… m Tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 20 
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. 
Resistència a la compressió 1250 n, resistència al impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°c fins 60°c, amb grau de protecció ip 547 
segons une 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons une-en 61386-1, une-en 61386-22 i une-en 60423. Fins 
i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
maneguets, tes, colzes i corbes flexibles). 

 

 
 
 
 
 
 
 

1,14 

103 mt35aia0… m Tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, de color negre, de 25 
mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. 
Resistència a la compressió 1250 n, resistència al impacte 2 joules, 
temperatura de treball -5°c fins 60°c, amb grau de protecció ip 547 
segons une 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la 
flama. Segons une-en 61386-1, une-en 61386-22 i une-en 60423. Fins 
i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO PREU 
 

104 mt35caj0… Ut Caixa de derivació estanca per colꞏlocar en superfície, de 
105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. 

 
3,33 

105 mt35cgm… Ut Interruptor general automàtic (iga), amb 6 ka de poder de tall, de 25 a 
d'intensitat nominal, corba c, tetrapolar (4p), de 4 mòduls, inclús p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons une-en 60898-1. 

 

 
78,76 

106 mt35cgm… Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 ka de poder de tall, de 10 
a d'intensitat nominal, corba c, bipolar (2p), de 2 mòduls, inclús p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons une-en 60898-1. 

 

 
12,43 

107 mt35cgm… Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 ka de poder de tall, de 16 
a d'intensitat nominal, corba c, bipolar (2p), de 2 mòduls, inclús p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons une-en 60898-1. 

 

 
12,66 

108 mt35cgm… Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 ka de poder de tall, de 25 
a d'intensitat nominal, corba c, tetrapolar (4p), de 4 mòduls, inclús p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons une-en 60898-1. 

 

 
78,76 

109 mt35cgm… Ut Interruptor diferencial instantani, 2p/25a/30ma, de 2 mòduls, inclús p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons une-en 61008-1. 

 
90,99 

110 mt35cgm… Ut Interruptor diferencial instantani, 2p/25a/300ma, de 2 mòduls, inclús 
p/p d'accessoris de muntatge. Segons une-en 61008-1. 

 
91,21 

111 mt35cgm… Ut Interruptor diferencial instantani, 4p/25a/30ma, de 4 mòduls, inclús p/p 
d'accessoris de muntatge. Segons une-en 61008-1. 

 
166,07 

112 mt35cgm… Ut Caixa de superfície amb porta opaca, per allotjament del interruptor de 
control de potència (icp) en compartiment independent i precintable i 
els interruptors de protecció de la instalꞏlació, 1 fila de 4 mòduls (icp) 
+ 
2 files de 24 mòduls. Fabricada en abs autoextingible, amb grau de 
protecció ip 40, doble aïlament (classe ii), color blanc ral 9010. Segons 
une-en 60670-1. 

 

 
 
 
 
 

31,34 

113 mt35cgm… Ut Caixa   de   superfície   amb   porta   opaca,   per   a   allotjament   dels 
interruptors de protecció de la instalꞏlació, 1 fila de 12 mòduls, de 
abs autoextinguible, amb grau de protecció ip 40 i doble aïlament 
(classe ii), de color blanc ral 9010. Segons une-en 60670-1. 

 
 

 
19,77 

114 mt35cgm… Ut Minutera  per  temporització  de  l'enllumenat,  5  a,  regulable  d'1  a  7 
minuts. 

 
42,11 

115 mt35cun0… m Cable unipolar rz1-k (as), no propagador de la flama, amb conductor 
de coure classe 5 (-k) de 10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè 
reticulat (r) i coberta de poliolefina termoplàstica lliure de halògens (z1), 
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kv. Segons une 21123-4. 

 
 

 
1,51 

116 mt35cun0… m Cable unipolar es07z1-k (as), no propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure classe 5 (-k) de 2,5 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 v. Segons une 211025. 

 
 
 

 
0,62 

117 mt35cun0… m Cable unipolar es07z1-k (as), no propagador de la flama, amb 
conductor multifilar de coure classe 5 (-k) de 6 mm² de secció, amb 
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de 
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (z1), sent la 
seva tensió assignada de 450/750 v. Segons une 211025. 

 
 
 

 
1,32 

118 mt35cun0… m Cable unipolar sz1-k (as+), resistent al foc segons une-en 50200, amb 
conductor de coure classe 5 (-k) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament 
de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost 
termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos 
corrosius (z1) de color taronja, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 
kv. Segons une 21123-4. 

 

 
 
 
 
 

0,79 
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Quadre deis materials 

  N'  CODI  UT   DENOMINACIO PREU 

119    mt35der0..  m  Conductor de coure de 1,5 mm2  de secció, perfil de comandament,  de 

color vermell (tarifa nocturna). 0,13 
 

120    mt35VIMI\N.. 
 

Ut    Material auxiliar pera instal·lacions eléctriques. 
 

1,48 
 

lmport  Total 83.808,73 
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Quadre de preus auxiliars 
 

Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 

1 D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 

250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de 

resistència a compressió, elaborat a l'obra 

  

 A0150000 h Manobre especialista 1,000 20,150 20,150 

 B0111000 m3 Aigua 0,200 1,250 0,250 

 B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 19,180 31,260 

 B0512401 

 
C1705600 

t 

 
h 

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 

segons une-en 197-1, en sacs 
Formigonera de 165 l 

0,250 

 
0,700 

103,300 

 
1,770 

25,830 

 
1,240 

 A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 20,150 0,200 

     Total 78,930 

2 D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3    

 A0140000 h Manobre 0,500 19,470 9,740 

 B0111000 m3 Aigua 0,330 1,250 0,410 

 B0512401 

 
B7C100N0 

t 

 
kg 

Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r 

segons une-en 197-1, en sacs 
Escumant per a formigó cel·lular 

0,330 

 
5,000 

103,300 

 
1,060 

34,090 

 
5,300 

 A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 9,740 0,100 

     Total 49,640 

3 D0B2A100 kg Acer  en  barres  corrugades  elaborat  a  l'obra  i  manipulat  a  taller 
b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2 

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 23,300 0,120 
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 20,680 0,100 

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010 1,090 0,010 
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic 1,050 0,610 0,640 

  >= 500 n/mm2    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 0,220 0,000 

    Total 0,870 

4 E4B93000         kg     Armadura  per  a  sostres  amb  elements  resistents  industrialitzats 

ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 
n/mm2 

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 23,300 0,230 

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 20,680 0,210 
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010 1,090 0,010 

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades  elaborat a l'obra i 1,000 0,870 0,870 

  manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500    
  n/mm2    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,440 0,010 

    Total 1,330 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 
 

 
-1 

 
F2191306 

 
m 

 
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador 

 

   muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa   
  

C1105A00 

 
h 

sobre camió o contenidor 

Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 

 
68,310 

 
2,73 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  0,024  50,000  1,20 

Total Arrodonit 3,93 

-2 F2194AK5        m2    Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 

sobre camió 

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 68,310 4,92 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  0,036  50,000  1,80 

Total Arrodonit 6,72 

-3 F2RA63G0        m3    Deposició  controlada  a  centre  de  reciclatge  de  residus  barrejats 
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o 

demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus 
(orden mam/304/2002) 

B2RA63G0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de 

residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 
t/m3,  procedents  de  construcció  o  demolició, 

amb codi 170107 segons la llista europea de 

1,000 19,650 19,65 

residus (orden mam/304/2002)   

Total Arrodonit 19,65 

-4 E2R54235        m3    Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 

un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

C1501800 h Camió per a transport de 12 t  0,216  37,340  8,07 

Total Arrodonit 8,07 
 

 
-5 F22113L2 m2    Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i 

càrrega mecànica sobre camió 

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t  0,006  86,180  0,52 

Total Arrodonit 0,52 

-6 E222142A        m3    Excavació de rasa  i  pou  de  fins  a  2 m de fondària, en terreny 
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega 

mecànica sobre camió 

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t  0,143  50,000  7,15 

Total Arrodonit 7,15 

-7 E2213122 m3    Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala 
excavadora i càrrega directa sobre camió 

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 

15 a 20 t 

0,035 82,410 2,88 

 
Total Arrodonit 2,88 

-8 F2R35039        m3    Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans 

mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 
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C1501800 h Camió per a transport de 12 t  0,216  37,340  8,07 
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Total Arrodonit 96,45 

 

 

 

Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 

-9 F2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts 
amb  una  densitat  1,6  t/m3,  procedents  d'excavació,  amb  codi 

170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

  

 B2RA7LP0 m3 Deposició  controlada  a  dipòsit  autoritzat  de 1,000 
residus  de  terra  inerts  amb  una  densitat  1,6 

t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 
segons  la  llista  europea  de  residus  (orden 

4,700 4,70 

mam/304/2002)    

Total Arrodonit 4,70 
 

 
 

-10 E3Z112P1 m2    Capa  de  neteja  i  anivellament  de  10  cm  de  gruix  de  formigó 

hl-150/p/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 

20 mm, abocat des de camió 
 

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 23,300 1,75 

A0140000 h Manobre 0,150 19,470 2,92 
B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 0,105 55,300 5,81 

  kg/m3   de   ciment,   consistència   plàstica   i  
  grandària    màxima    del    granulat    20    mm, 

  hl-150/p/20 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  4,670  0,07 

Total Arrodonit 10,55 

-11 E31521M3 m3    Formigó per pous de fonamentació, hm-20/b/40/i, de consistència 
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba 

 

A0140000 h Manobre 0,440 19,470 8,57 
B064500C m3 Formigó hm-20/b/40/i de consistència plàstica, 1,100 55,930 61,52 

  grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=     
  200   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe    
  d'exposició i    
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 156,750 15,68 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  8,570  0,13 

Total Arrodonit 85,90 

-12 E31B3000 kg Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades 

b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 
 

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 23,300 0,14 

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 20,680 0,17 

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005 1,090 0,01 
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades  elaborat a l'obra i 1,000 0,870 0,87 

  manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500    
  n/mm2    
   Total Arrodonit  1,19 

-13 E31522H1 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 
amb bomba 

 

A0140000 h Manobre 0,300 19,470 5,84 

B065960B m3 Formigó  ha-25/b/20/iia  de  consistència  tova, 1,100 68,040 74,84 

  grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=     
  275   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe    
  d'exposició iia    
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 156,750 15,68 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  5,840  0,09 
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Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 

-14 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets    

 A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 23,300 8,16 

 A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 20,680 8,27 

 B0A31000 kg Clau acer 0,101 1,150 0,12 

 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,599 0,420 1,09 

 B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,002 211,790 0,42 

 B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,100 1,070 1,18 

 B0DZ4000 m Fleix 0,200 0,220 0,04 

 B0DZA000 l Desencofrant 0,050 2,630 0,13 

 B0DZP300 u Part  proporcional  d'elements  auxiliars  per  a 1,000 0,240 0,24 

 
A%AUX001 % 

plafons metàl·lics, de 50x60 cm 
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  16,430  0,25 

Total Arrodonit 19,90 

-15 E3FDD100 m2    Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 
 

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 23,300 11,65 

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 20,680 11,37 

B0A31000 kg Clau acer 0,150 1,150 0,17 
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000 0,420 1,26 

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,004 211,790 0,85 
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de 1,100 1,210 1,33 

  gruix, per a 10 usos    
B0DZA000 l Desencofrant 0,040 2,630 0,11 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  23,020  0,35 

Total Arrodonit 27,09 

-16 E38515H3 m3    Formigó per a traves i pilarets, ha-25/b/20/iia, de consistència tova i 
grandària màxima del granulat 20, abocat amb cubilot 

A0122000 h 

A0140000 h 
B065960B        m3 

Oficial 1a paleta 
Manobre 

Formigó  ha-25/b/20/iia  de  consistència  tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=  

275   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe 
d'exposició iia 

0,090 23,300 2,10 
0,360 19,470 7,01 

1,050 68,040 71,44 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  9,110  0,14 

Total Arrodonit 80,69 
 
 

-17 E4415115 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça 

simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i 

upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura 

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,023 23,690 0,54 

A0135000 h Ajudant soldador 0,023 20,760 0,48 
B44Z501A 

 
 
 

 
C200P000 

kg 
 
 
 

 
h 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per 

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie 
ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller 

per a col·locar amb soldadura i amb una capa 
d'imprimació antioxidant 

Equip  i  elements  auxiliars  per  a  soldadura 

1,000 
 
 
 

 
0,016 

1,230 
 
 
 

 
3,120 

1,23 
 
 
 

 
0,05 

  elèctrica    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  1,020  0,03 

Total Arrodonit 2,33 
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Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 

-18 E4415125 kg Acer s275jr en pilars, amb peces amb plataband 
per perfils laminats en calent de les sèries ipn, ipe 

hem amb unions soldades. 

s d'unió formades 
, upn, hea, heb ou 

  

 A0125000 h Oficial 1a soldador 0,028 23,690 0,66 

 A0135000 h Ajudant soldador 0,028 20,760 0,58 

 B44Z502A 
 
 
 
 

C200P000 

kg 
 
 
 
 

h 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per 
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie l, 

ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat 
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una 

capa d'imprimació antioxidant 
Equip  i  elements  auxiliars  per  a  soldadura 

1,000 
 
 
 
 

0,016 

1,370 
 
 
 
 

3,120 

1,37 
 
 
 
 

0,05 

   elèctrica    
 

 

 

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  1,240  0,03 

Total Arrodonit 2,69 

-19 E442502C ut Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 

400x400  mm  i  espessor  15  mm,  amb  4  perns  soldats,  d'acer 
corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de 

longitud total. 
 

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,789 24,080 19,00 

A013M000 h Ajudant muntador 0,789 20,680 16,32 

mt07ala011d kg Platina d'acer laminat une-en 10025 s275jr, per 21,990 1,340 29,47 

  aplicacions estructurals.    
mq08sol020 h Equip   i   elements   auxiliars   per   soldadura 0,021 3,100 0,07 

  elèctrica.    
mt07aco010c kg Acer en barres corrugades, une-en 10080 b 500 9,860 1,000 9,86 

  s, elaborat en taller industrial, diàmetres varis.    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  35,320  0,88 

Total Arrodonit 75,60 

-20 E442502D ut Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 

380x380  mm  i  espessor  15  mm,  amb  4  perns  soldats,  d'acer 

corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de 
longitud total. 

mt07ala011d kg 

mt07aco010c kg 

mq08sol020 h 

A012M000 h 

A013M000 h 

Platina d'acer laminat une-en 10025 s275jr, per 

aplicacions estructurals. 
Acer en barres corrugades, une-en 10080 b 500 

s, elaborat en taller industrial, diàmetres varis. 
Equip   i   elements   auxiliars   per   soldadura 

elèctrica. 
Oficial 1a muntador 

Ajudant muntador 

21,563 1,340 28,89 

 
9,860 1,000 9,86 

 
0,021 3,100 0,07 

 
0,831 24,080 20,01 

0,831 20,680 17,19 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  37,200  0,93 

Total Arrodonit 76,95 

-21 E442502E ut Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 
400x400  mm  i  espessor  15  mm,  amb  4  perns  soldats,  d'acer 

corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de 

longitud total. 

mt07ala011d kg 

mt07aco010c kg 

mq08sol020 h 

A012M000 h 

A013M000 h 

Platina d'acer laminat une-en 10025 s275jr, per 

aplicacions estructurals. 

Acer en barres corrugades, une-en 10080 b 500 
s, elaborat en taller industrial, diàmetres varis. 

Equip   i   elements   auxiliars   per   soldadura 
elèctrica. 

Oficial 1a muntador 

Ajudant muntador 

23,560 1,340 31,57 

 
9,860 1,000 9,86 

 
0,021 3,100 0,07 

 
0,872 24,080 21,00 

0,872 20,680 18,03 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  39,030  0,98 

Total Arrodonit 81,51 
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Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 

-22 E442502F ut Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, de 340x340 mm i gruix 
15 mm, amb 4 perns d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 

mm de diàmetre i 65 cm de longitud total, cargolats amb volanderes, 
rosca i contrafemella. 

  

mt07ala011d 

 
mt07aco010c 

kg 

 
kg 

Platina d'acer laminat une-en 10025 s275jr, per 

aplicacions estructurals. 
Acer en barres corrugades, une-en 10080 b 500 

13,612 

 
6,409 

1,340 

 
1,000 

18,24 

 
6,41 

 
mt07www040c 

 
Ut 

s, elaborat en taller industrial, diàmetres varis. 
Joc de volanderes, rosca i contrafemella, per a 

 
4,000 

 
1,530 

 
6,12 

 
mt09moa015 

 
kg 

pern d'ancoratge de 20 mm de diàmetre. 
Morter autoanivellant expansiu, de dos 

 
6,936 

 
0,950 

 
6,59 

 
 

mt27pfi010 

 
 

l 

components,  a  base  de  ciment  millorat  amb 
resines sintètiques. 
Emprimació  d'assecat   ràpid,  formulada  amb 

 
 

0,681 

 
 

4,800 

 
 

3,27 

 
A012M000 

 
h 

resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. 
Oficial 1a muntador 

 
0,562 

 
24,080 

 
13,53 

A013M000 h Ajudant muntador 0,562 20,680 11,62 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  25,150  0,63 

Total Arrodonit 66,41 

-23 E4435115         kg     Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a bigues formades per peça 
simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i 

upn, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, 
col·locat a l'obra amb soldadura 

 

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,024 24,080 0,58 

A013M000 h Ajudant muntador 0,024 20,680 0,50 
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,001 23,690 0,02 

A0135000 h Ajudant soldador 0,001 20,760 0,02 
B44Z501A kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per 1,000 1,230 1,23 

  peça simple, en perfils laminats en calent sèrie    
  ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat al taller    
  per a col·locar amb soldadura i amb una capa    
  d'imprimació antioxidant    
C200P000 h Equip  i  elements  auxiliars  per  a  soldadura 0,016 3,120 0,05 

  elèctrica    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  1,120  0,03 

Total Arrodonit 2,43 

-24 E4LM1A20        m2    Llosa mixta, cantell 16 cm, amb xapa col·laborant d'acer galvanitzat 

prelacat de 1,00 mm d'espessor, 59 mm de cantell i 205 mm 
d'intereix, i formigó armat realitzat amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat 

en central, i abocada amb bomba, volum total de formigó 0,122 
m³/m², acer une-en 10080 b 500 s, amb una quantia total de 3,1 

kg/m², i malla electrosoldada me 20x20 ø 8-8 b 500 t 6x2,20 une-en 

10080. 
 

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,345 23,300 8,04 
A0137000 h Ajudant col·locador 0,172 20,680 3,56 

B4LM1A20 m2 Perfil de xapa d'acer galvanitzat prelacat de 1,00 1,020 40,950 41,77 

  mm  d'espessor,  59  mm  de  cantell  i  205  mm    
  d'intereix, 11 a 13 kg/m² i un moment d'inèrcia    
  de 70 a 80 cm4. Inclús cargols autoperforants    
  rosca-xapa per a fixació de les xapes.    

mt07aco020k Ut Separador homologat per lloses mixtes. 3,000 0,085 0,26 

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents 3,100 1,330 4,12 

  industrialitzats   ap500   s   d'acer   en   barres    
  corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2    
mt07ame010n m² Malla electrosoldada me 20x20 ø 8-8 b 500 t 1,150 3,660 4,21 

  6x2,20 une-en 10080.    
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,013 156,750 2,04 

mt10haf010… m³ Formigó ha-25/b/20/iia, fabricat en central. 0,122 68,040 8,30 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  11,600  0,17 

Total Arrodonit 72,47 
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-25 E44Z5A25 kg Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent 
sèrie l, ld, t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i 

amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements 
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb 

soldadura 

  

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,037 23,690 0,88 

A0135000 h Ajudant soldador 0,037 20,760 0,77 

B44Z5A2A 
 
 
 
 
 

 
C200P000 

kg 
 
 
 
 
 

 
h 

Acer s275jr segons une-en 10025-2, format per 
peça simple, per a reforç d'elements 

d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en 
perfils laminats en calent sèrie l, ld, t, rodó, 

quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller 
per a col·locar amb soldadura i amb una capa 

d'imprimació antioxidant 
Equip  i  elements  auxiliars  per  a  soldadura 

1,000 
 
 
 
 
 

 
0,020 

1,190 
 
 
 
 
 

 
3,120 

1,19 
 
 
 
 
 

 
0,06 

  elèctrica    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  1,650  0,02 

Total Arrodonit 2,92 
 
 

-26 E5Z15N30 m2 Formació  de  pendents  amb  formigó  cel·lular 

densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 

sense  granulat,  de  

 A0122000 h Oficial 1a paleta 0,115 23,300 2,68 

 A0140000 h Manobre 0,115 19,470 2,24 

 D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 
kg/m3 

0,126 49,640 6,25 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  4,920  0,07 

Total Arrodonit 11,24 

-27 E7B21E0L m2    Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no 
adherida 

A0127000 h 

A0137000 h 

B7711F00        m2 

Oficial 1a col·locador 

Ajudant col·locador 
Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 

g/m2 

0,030 23,300 0,70 

0,015 20,680 0,31 
1,100 0,190 0,21 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  1,010  0,02 

Total Arrodonit 1,24 

-28 E5Z26D31 m2    Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb 
acabat remolinat 

A0122000 h 

A0140000 h 
D0701641        m3 

Oficial 1a paleta 
Manobre 

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem 
ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una 

proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència 
a compressió, elaborat a l'obra 

0,150 23,300 3,50 
0,220 19,470 4,28 

0,032 78,930 2,53 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  7,780  0,12 

Total Arrodonit 10,43 
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-29 E7219DN4 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 
104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada 

per làmina de betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv 
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard 

sobre làmina de betum modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de 
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 90/40, 

prèvia imprimació 

  

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 23,300 11,65 

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 20,680 5,17 

B09414C0 

 
B7117070 

kg 

 
m2 

Oxiasfalt en sacs tipus oa 90/40 d'aplicació en 
calent 
Làmina  de  betum  modificat  no  protegida  lbm 

3,000 

 
1,100 

0,840 

 
3,880 

2,52 

 
4,27 

 
 

B712907A 

 
 

m2 

(sbs) 24-fv amb armadura de feltre de fibra de 
vidre de 60 g/m2 

Làmina de betum modificat amb autoprotecció 

 
 

1,100 

 
 

6,290 

 
 

6,92 

 
 
 

B7Z22000 

 
 
 

kg 

mineral lbm (sbs) 40/g-fv amb armadura de feltre 
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color 

estàndard 
Emulsió bituminosa, tipus eb 

 
 
 

0,300 

 
 
 

1,600 

 
 
 

0,48 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  16,820  0,25 

Total Arrodonit 31,26 

-30 E7Z31585        m2    Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum modificat lbm 
(sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, 

adherida en calent, prèvia imprimació 
 

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,200 23,300 27,96 

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 20,680 12,41 

B7119080 m2 Làmina  de  betum  modificat  no  protegida  lbm 1,100 6,990 7,69 

  (sbs) 40-fv amb armadura de feltre de fibra de    
  vidre de 100 g/m2    
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,315 1,020 0,32 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  40,370  0,61 

Total Arrodonit 48,99 

-31 E7Z325R5        m2    Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm 

(sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i 
amb armadura fp de feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en 

calent, prèvia imprimació 
 

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 23,300 11,65 

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 20,680 5,17 
B71190R0 m2 Làmina  de  betum  modificat  no  protegida  lbm 1,100 8,730 9,60 

  (sbs) 40-fv+fp amb doble armadura de feltre de    
  fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de    
  130 g/m2    
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ed 0,315 1,020 0,32 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  16,820  0,25 

Total Arrodonit 26,99 



Pàgina: 59 

Justificació de Preus 

 

 

 

Nº CODI UT DENOMINACIO QUANTITAT PREU TOTAL 

-32 E7C2E472 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 de 40 
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kpa, resistència 

tèrmica entre 1,176 i 1,081 m2.k/w, amb la superfície acanalada i 
amb cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació 

específica 

  

 A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 23,300 1,86 

 A0140000 h Manobre 0,040 19,470 0,78 

 B0911200 

 
B7C2E470 

kg 

 
m2 

Adhesiu  d'aplicació  a  dues  cares  de  cautxú 0,315 
sintètic compatible amb el poliestirè 
Planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 1,050 

4,760 

 
5,020 

1,50 

 
5,27 

   de 40 mm de gruix i resistència a compressió >= 
300 kpa, resistència tèrmica entre 1,176 i 1,081 

m2.k/w, amb la superfície acanalada i amb 

cantell mitjamossa 

  

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  2,640  0,04 

Total Arrodonit 9,45 

-33 E8J9D539         m     Coronament de paret de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), 
d'1 mm de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 
plecs, col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques 

 

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 24,080 7,22 

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 20,680 3,10 
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,320 23,670 7,57 

A013F000 h Ajudant manyà 0,320 20,760 6,64 
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 0,150 0,90 

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, 0,024 14,860 0,36 

  de base silicona neutra monocomponent    
B8635AB5 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 0,600 28,950 17,37 

  mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  24,530  0,37 

Total Arrodonit 43,53 

-34 E8KCU001         m     Escopidor de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de 

gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, 
col·locada amb adhesiu i fixacions mecàniques 

 

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 23,300 4,66 
A0140000 h Manobre 0,150 19,470 2,92 

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 23,670 5,92 
A013F000 h Ajudant manyà 0,250 20,760 5,19 

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 6,000 0,150 0,90 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, 0,024 14,860 0,36 

  de base silicona neutra monocomponent    
B8635AB5 m2 Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 0,600 28,950 17,37 

  mm de gruix, acabat abrillantat i tallat a mida    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  18,690  0,28 

Total Arrodonit 37,60 

-35 E5ZFQS00         u      Gàrgola d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l, amb tub de sortida de 40 
mm de diàmetre, i 500 mm de llargària, amb cassoleta en angle, 

soldada sota la impermeabilització 

A0122000 h 

BF423680 m 

Oficial 1a paleta 

Tub d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l) amb 
soldadura longitudinal, de 40 mm de diàmetre 

exterior i de 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 
segons une-en 10312, amb cassoleta en angle 

0,800 23,300 18,64 

0,500 85,550 42,78 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  18,640  0,28 

Total Arrodonit 61,70 
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-36 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, 
grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 

material 

  

A0140000 h Manobre 0,050 19,470 0,97 

A0150000 h Manobre especialista 0,100 20,150 2,02 

B0332300 

 
C133A030 

t 

 
h 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 
mm 
Compactador duplex manual de 700 kg 

0,268 

 
0,050 

19,850 

 
12,270 

5,32 

 
0,61 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  2,990  0,04 

Total Arrodonit 8,96 

-37 E9Z4AA16        m2    Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t 
une-en 10080 

A0124000 h 

A0134000 h 
B0A14200 kg 

B0B34134        m2 

Oficial 1a ferrallista 
Ajudant ferrallista 

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 
Malla   electrosoldada   de   barres   corrugades 

d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t 
une-en 10080 

0,022 23,300 0,51 
0,022 20,680 0,45 

0,018 1,090 0,02 
1,200 2,190 2,63 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  0,960  0,01 

Total Arrodonit 3,62 

-38 E9G2G145        m2    Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols 
de quars color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, 
apte per a classe d'exposició iia+e, col·locat mitjançant bombeig, 

estesa i vibratge  mecànic i remolinat mecànic, i fins i tot la formació 
de pendents. 

A0121000 h 

A0150000 h 
B065E76B        m3 

 
 
 

B9GZ1200  t 

C1701100 h 
C2003000 h 

C2005000 h 

Oficial 1a 
Manobre especialista 

Formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=  

300   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe 
d'exposició iia+e 

Pols de quars color 
Camió amb bomba de formigonar 
Remolinador mecànic 

Regle vibratori 

0,025 23,300 0,58 
0,050 20,150 1,01 

0,210 77,640 16,30 
 
 
 
0,004 1.507,650 6,03 
0,011 156,750 1,72 
0,080 5,330 0,43 

0,025 4,900 0,12 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  1,590  0,02 

Total Arrodonit 26,21 

-39 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i 

de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics 

A0150000 h 

C170H000 h 

Manobre especialista 

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a 
paviment 

0,300 20,150 6,05 

0,300 10,690 3,21 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  6,050  0,09 

Total Arrodonit 9,35 
 

-40 E4D81500 m2 Muntatge  i  desmuntatge  d'encofrat  amb 

perímetre de paviments de directriu recta 

plafó metàl·lic, per  a  

 A0123000 h Oficial 1a encofrador   0,640 23,300 14,91 

 A0133000 h Ajudant encofrador   0,480 20,680 9,93 

 B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos   1,991 0,420 0,84 

 B0D625A0 

 
B0D81380 

cu 

 
m2 

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alç 

150 usos 
Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 

ària i  0,020 

 
1,150 

8,560 

 
1,070 

0,17 

 
1,23 

 B0DZA000 l Desencofrant   0,040 2,630 0,11 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  24,840  0,62 

Total Arrodonit 27,81 
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-41 FDZ010 m² Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, 
de lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 

84x16 mm, lacada i termoendurida en sistema contínu, muntades 
sobre viguetes porta-lames d’alumini laminat d’alta qualitat situades 

darrera la lama, aferrades amb pinces de suport d’alumini laminat 
d’alta qualitat de lama, muntada mitjançant cargolat en formigó. 

  

mt26aaa020 
 
 

mt25dcl010Sa 

u 
 
 

m2 

Repercussió, per m² de reixa, d'elements de 

fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, 
cargols especials i pasta química. 

Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa 

1,000 
 
 

1,000 

3,000 
 
 

54,500 

3,00 
 
 

54,50 
 
 
 
 
 
 

 
mo017 

 
 
 
 
 
 

 
h 

gradhermetic, o similar, de lames d’alumini d’alta 
qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 

mm, lacada i termoendurida en sistema contínu, 

muntades sobre viguetes porta-lames d’alumini 
laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, 

aferrades   amb   pinces   de   suport   d’alumini 
laminat d’alta qualitat de lama 

Oficial 1ª serraller. 

 
 
 
 
 
 

 
0,420 

 
 
 
 
 
 

 
19,980 

 
 
 
 
 
 

 
8,39 

mo054 h Ajudant serraller. 0,420 17,410 7,31 

% % Mitjans auxiliars   2,000  73,200  1,46 

Total Arrodonit 74,66 

-42 EAW81411         u      Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles 
de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 v de tensió, amb barres 

de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a 
la porta 

 

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,100 24,080 26,49 

A013M000 h Ajudant muntador 1,100 20,680 22,75 
BAW81411 u Automatisme oleodinàmic per a porta basculant 1,000 929,440 929,44 

  d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima,  
  monofàsic  a 230 v  de  tensió, amb  barres de 

  transmissió, braços telescòpics i accessoris de 

  muntatge, per a fixar a la porta 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  49,240  1,23 

Total Arrodonit 979,91 

-43 FDZ011          m2    Portal  basculant,  format  per  estructura  tubular  d'acer  galvanitzat 

soldat a taller, folrat amb gelosia model phalsol sèrie ph84, de la 
casa gradhermetic, o similar, de lames d’alumini d’alta qualitat, fixes 

a 25º, de secció de lama de 84x16 mm, lacada i termoendurida en 
sistema contínu, muntades sobre viguetes porta-lames d’alumini 

laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, aferrades amb pinces 
de suport d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, muntada 

mitjançant cargolat sobre bastiment de tubulars d'acer galvanitzat. 

A0121000  h 

A0150000 h 
mt28aaale01  m2 

 
 

mt26aaa020 u 

mt25dcl010Sa m2 

 
 
 
 

 
mo017 h 
mo054 h 

% % 

Oficial 1a 

Manobre especialista 
Bastiment de portal basculant format per 

estructura tubular d'acer galvanitzat soldada a 
taller, inclos politge i contrapesos. 

Repercussió, per m² de reixa, d'elements de 
fixació sobre formigó: tacs d'expansió d'acer, 

cargols especials i pasta química. 
Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa 

gradhermetic, o similar, de lames d’alumini d’alta 
qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 

mm, lacada i termoendurida en sistema contínu, 
muntades sobre viguetes porta-lames d’alumini 

laminat d’alta qualitat situades darrera la lama, 
aferrades   amb   pinces   de   suport   d’alumini 

laminat d’alta qualitat de lama 
Oficial 1ª serraller. 

Ajudant serraller. 
Mitjans auxiliars 

0,850 23,300 19,81 

0,850 20,150 17,13 
1,000 48,950 48,95 
 
 
1,000 3,000 3,00 
 
 
1,000 54,500 54,50 
 
 
 
 
 
 

 
0,750 19,980 14,99 
0,750 17,410 13,06 
2,000 171,440 3,43 
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    Total Arrodonit  174,87 

 
 

-44 ED143A30         m     Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de dn 100 

mm i 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat 
mecànicament amb brides 

 

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 23,300 11,65 

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 20,680 5,17 
BD145A30 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada 1,400 8,180 11,45 

  de dn 100 mm i 0,6 mm de gruix    
BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500 9,190 4,60 

BDW43A30 u Accessori  per  a  baixant  de  tub  de  planxa 0,330 9,400 3,10 

  galvanitzada amb unió plegada de dn 100 mm i    
  0,6 mm de gruix    
BDY45A30 u Element de muntatge per a baixant de tub de 1,000 0,770 0,77 

  planxa  galvanitzada  amb  unió  plegada  de  dn    
  100 mm i 0,6 mm de gruix    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  16,820  0,25 

Total Arrodonit 36,99 

-45 ED351430          u      Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides 
interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa 

tapa de formigó prefabricat, col·locat 
 

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 23,300 5,13 

A0140000 h Manobre 0,330 19,470 6,43 

BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, 1,000 32,400 32,40 

  de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de    
  gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de    
  diàmetre  a  3  cares,  inclosa  tapa  de  formigó    
  prefabricat    
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,220 46,970 10,33 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  11,560  0,17 

Total Arrodonit 54,46 

-46 ED51YA53         u      Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb 
capacitat d'evacuació de 18,5 l/s , cassoleta d'acer galvanitzat amb 

sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a pressió 
que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió 

per a tub de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, 
reixa protectora de 160 mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini 

troquelat i placa anti remolí de 110 mm de diàmetre d'alumini lacat, 
col·locada 

 

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 24,080 12,04 

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 20,680 5,17 
BD51M350 u Bonera  per  a  sistema  d'evacuació  sifònic  de 1,000 183,750 183,75 

  coberta  plana,  amb  capacitat  d'evacuació  de  
  18,5  l/s  ,  cassoleta  d'acer  galvanitzat  amb 

  sistema de fixació modular mitjançant anell de 

  subjecció a pressió que garantitza l'estanqueitat 

  entre membrana i cassoleta , connexió per a tub 

  de sortida de 63 mm de diàmetre en polietilè 

  d'alta densitat, reixa protectora de 160 mm de 

  diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i 

  placa  anti  remolí  de  110  mm  de  diàmetre 

  d'alumini lacat 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  17,210  0,26 

Total Arrodonit 201,22 
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-47 ED51Q4JV u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb 
sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, 

col·locada fixacions mecàniques 

  

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 23,300 11,65 

A0140000 h Manobre 0,250 19,470 4,87 

B5ZZJLPT 
 
 

BD5154JV 

u 
 
 

u 

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts 
de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 

mm 
Bonera  sifònica  d'acer  inoxidable  de  250x250 

4,000 
 
 

1,000 

0,260 
 
 

60,620 

1,04 
 
 

60,62 

  mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de 
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 

   

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  16,520  0,25 

Total Arrodonit 78,43 

-48 FD5A1205 m Drenatge  amb  tub  ranurat  de  pvc  de  d= 110 mm  i  reblert  amb 
material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 

 

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 23,300 3,96 

A0140000 h Manobre 0,290 19,470 5,65 
B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,447 18,600 8,31 

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de pvc i 110 1,050 2,110 2,22 

  mm de diàmetre    
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 50,000 2,95 
C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 8,670 0,87 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  9,610  0,14 

Total Arrodonit 24,10 

-49 ED7FR312         m     Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament 

sense pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, 
segons norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i 

reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub 

A0122000 h 

A0127000 h 

A0137000 h 
A0140000 h 

B0310500  t 
BD7FR310 m 

 
 
 

BDW3B900  u 

BDY3B900  u 

C1313330 h 

C133A0J0 h 

Oficial 1a paleta 

Oficial 1a col·locador 

Ajudant col·locador 
Manobre 

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 
Tub de pvc-u de paret massissa per a 
sanejament sense pressió, de dn 160 mm i de 

sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons norma 
une-en 1401-1, per a unió elàstica amb anella 

elastomèrica 
Accessori genèric per a tub de pvc de d= 160 

mm 
Element de muntatge per a tub de pvc de d=160 

mm 
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 

0,100 23,300 2,33 

0,200 23,300 4,66 
0,200 20,680 4,14 
0,200 19,470 3,89 

0,664 18,770 12,46 
1,200 6,720 8,06 
 
 
 
 
0,330 17,110 5,65 

 
1,000 0,260 0,26 

 
0,042 50,000 2,10 

0,110 8,800 0,97 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  15,020  0,23 

Total Arrodonit 44,75 
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-50 ED7FT550 m Clavegueró   amb   tub   de   pvc-u   de   paret   estructurada   per   a 
sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4kn/m2) de 

rididesa anular, segons pne-pren 13476-1, per a unió el·làstica amb 
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit 

de sorra de 15 cm de gruix 

  

 A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 23,300 4,43 

 A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 23,300 4,66 

 A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 20,680 4,14 

 A0140000 h Manobre 0,190 19,470 3,70 

 B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,194 18,770 3,64 

 B064300B 
 
 
 

BD7FT550 

m3 
 
 
 

m 

Formigó   hm-20/b/20/i   de   consistència   tova, 0,117 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=  

200   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe 

d'exposició i 
Tub  de  pvc-u  de  paret  estructurada  per  a 1,250 

57,380 
 
 
 

12,940 

6,71 
 
 
 

16,18 

  
 
 
 

BDW3BB00 

 
 
 
 

u 

sanejament sense pressió, de dn 250 mm i de 
sn   4   (4kn/m2)   de   rididesa   anular,   segons 

pne-pren 13476-1, per a unió el·làstica amb 
anella elastomèrica 

Accessori genèric per a tub de pvc de d= 250                      0,330 

 
 
 
 

54,030 

 
 
 
 

17,83 

  
BDY3BB00 

 
u 

mm 
Element de muntatge per a tub de pvc de d=250 1,000 

 
0,810 

 
0,81 

   mm   
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  16,930  0,25 

Total Arrodonit 62,35 

-51 EDE41C73         u      Separador de greixos de polièster reforçat amb fibra de vidre segons 
une-en 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l 

de capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de 
diàmetre, col·locat 

 

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 24,080 48,16 

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 20,680 41,36 
BDE41C73 u Separador de greixos de polièster reforçat amb 1,000 553,000 553,00 

  fibra de vidre segons une-en 1825-1, de forma  
  rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de 

  capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 

  110 mm de diàmetre 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  89,520  1,34 

Total Arrodonit 643,86 

-52 EDD15094 m Paret per a pou circular de d= 80 cm, de peces prefabricades de 

formigó, col·locades amb morter de ciment 1:6 
 

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 23,300 9,32 

A0140000 h Manobre 0,400 19,470 7,79 
BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 1,050 42,810 44,95 

  80 cm, prefabricada    
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,101 50,000 5,05 

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem 0,005 78,930 0,39 

  ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una    
  proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència    
  a compressió, elaborat a l'obra    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  17,110  0,26 

Total Arrodonit 67,76 
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-53 EDB17630 u Solera  de  formigó  hm-20/p/20/i  de  20  cm  de 
1,05x1,05 m 

gruix  i  de  planta   

 A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 23,300 4,43 

 A0140000 h Manobre 0,190 19,470 3,70 

 B064300C m3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=  

200   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe 

d'exposició i 

0,243 57,380 13,94 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  8,130  0,12 

Total Arrodonit 22,19 

-54 EDDZ6DD4         u      Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i 
amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons 
norma une-en 124, col·locat amb morter 

 

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,410 23,300 9,55 

A0140000 h Manobre 0,410 19,470 7,98 
B0710250 t Morter  per  a  ram  de  paleta,  classe  m  5  (5 0,036 30,480 1,10 

  n/mm2),  a  granel,  de  designació  (g)  segons    
  norma une-en 998-2    
BDDZ6DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil 1,000 117,270 117,27 

  per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas    
  lliure  de  600  mm  de  diàmetre  i  classe  d400    
  segons norma une-en 124    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  17,530  0,26 

Total Arrodonit 136,16 
 

 
-55 EJ2981B1          u      Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de 

llautó cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", 

incorporades, amb entrada de 1/2" 
 

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 24,080 7,22 

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 20,650 1,55 

BJ2981B1 u Aixeta  senzilla  per  a  safareigs,  mural,  per  a 1,000 17,600 17,60 

  muntar superficialment, de llautó cromat, preu  
  alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de 3/4", 

  incorporades, amb entrada de 1/2" 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  8,770  0,13 

Total Arrodonit 26,50 

-56 EF5283B2         m     Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm 

de gruix, segons la norma une-en 1057, soldat per capil·laritat, amb 
grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

 

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 24,080 3,37 
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 20,680 2,90 

B0A75700 u Abraçadora  plàstica,  de  18  mm  de  diàmetre 0,500 0,270 0,14 

  interior    
BF528300 m Tub  de  coure  r250  (semidur)  de  18  mm  de 1,020 3,230 3,29 

  diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la    
  norma une-en 1057    
BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre 0,300 1,240 0,37 

  nominal per a soldar per capil·laritat    
BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a 1,000 0,190 0,19 

  tub  de  coure  sanitari  de  18  mm  de  diàmetre    
  nominal, per a soldar per capilaritat    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  6,270  0,09 

Total Arrodonit 10,35 
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-57 EGD1421E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 
gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, 

clavada a terra 

  

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,266 24,080 6,41 

A013H000 h Ajudant electricista 0,266 20,650 5,49 

BGD14210 
 
 

BGYD1000 

u 
 
 

u 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment 
de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm 

de diàmetre, estàndard 
Part  proporcional  d'elements  especials  per  a 

1,000 
 
 

1,000 

7,780 
 
 

4,040 

7,78 
 
 

4,04 

  piquetes de connexió a terra    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  11,900  0,18 

Total Arrodonit 23,90 

-58 EGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, 
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment 

 

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 24,080 6,02 

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 20,650 5,16 

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador 1,000 20,320 20,32 

  de platina de coure, muntat en caixa estanca i    
  per muntar superficialment    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  11,180  0,17 

Total Arrodonit 31,67 

-59 EG380902 m Conductor  de  coure  nu,  unipolar  de  secció  1x35  mm2,  muntat 
superficialment 

 

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,100 24,080 2,41 
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 20,650 3,10 

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 1,020 1,290 1,32 

  mm2    
BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors 1,000 0,360 0,36 

  de coure nus    
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  5,510  0,08 

Total Arrodonit 7,27 

-60 IED010            m     Derivació  individual  trifàsica  soterrada  per  garatge,  formada  per 

cables unipolars amb conductors de coure, rz1-k (as) 5g10 mm², 
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kv, sota tub protector de 

polietilè de doble paret, de 63 mm de diàmetre. 
 

mt01ara010 m³ Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre. 0,089 12,020 1,07 

mt35aia080ac m Tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè 1,000 2,030 2,03 

  de doble paret (interior llisa i exterior corrugada),    
  de color taronja, de 63 mm de diàmetre nominal,    
  per  a  canalització  soterrada,  resistència  a  la    
  compressió 250 n, amb grau de protecció ip 549    
  segons  une  20324,  amb  fil  guia  incorporat.    
  Segons  une-en  61386-1,  une-en  61386-22  i    
  une-en 50086-2-4.    

mt35cun010f1 m Cable unipolar rz1-k (as), no propagador de la 5,000 1,510 7,55 

  flama, amb conductor de coure classe 5 (-k) de    
  10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè    
  reticulat (r) i coberta de poliolefina termoplàstica    
  lliure  de  halògens  (z1),  sent  la  seva  tensió    
  assignada de 0,6/1 kv. Segons une 21123-4.    

mt35der011a m Conductor de coure de 1,5 mm² de secció, per fil 1,000 0,130 0,13 

  de   comandament,   de   color   vermell   (tarifa    
  nocturna).    

mt35www010 Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 0,200 1,480 0,30 
mq04dua020b h Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega 0,010 9,270 0,09 

  útil.    
mq02rop020 h Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb 0,071 3,500 0,25 

  placa de 30x30 cm, tipus piconadora de granota.    
mq02cia020j h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,001 40,080 0,04 

mo019 h Oficial 1ª construcció. 0,059 19,670 1,16 
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 mo105 h Peó ordinari construcció. 0,059 15,580 0,92 

 mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,071 20,330 1,44 

 mo094 h Ajudant electricista. 0,066 17,320 1,14 

% % Mitjans auxiliars   2,000  16,120  0,32 

Total Arrodonit 16,44 

-61 IEI020            Ut     Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge sense ventilació 
forçada de 120 m², composta de: quadre general de comandament i 
protecció; quadre secundari: quadre secundari d'altres utilitats (tipus 

a); circuïts interiors amb cablejat sota tub protector de pvc rígid: 1 
circuit per enllumenat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit 

per porta automatitzada, 1 línia d'alimentació per a altres utilitats 
(tipus  a)  amb  quadre  secundari  i  3  circuits  interiors:  1  per  a 

 enllumenat,  1  per  a  preses  de  corrent,  1  per 
mecanismes monobloc de superfície (ip 55). 

a maquinària;  

mt35cgm040K 
 
 
 
 
 
 

 
mt35cgm041u 

Ut 
 
 
 
 
 
 

 
Ut 

Caixa de superfície amb porta opaca, per 

allotjament del interruptor de control de potència 
(icp) en compartiment independent i precintable i 

els interruptors de protecció de la instal·lació, 1 
fila de 4 mòduls (icp) + 2 files de 24 mòduls. 

Fabricada en abs autoextingible, amb grau de 
protecció ip 40, doble aïlament (classe ii), color 

blanc ral 9010. Segons une-en 60670-1. 
Caixa  de  superfície  amb  porta  opaca,  per  a 

 1,000 
 
 
 
 
 
 

 
1,000 

31,340 
 
 
 
 
 
 

 
19,770 

31,34 
 
 
 
 
 
 

 
19,77 

 
 
 
 
 
mt35cgm02… 

 
 
 
 
 

Ut 

allotjament dels interruptors de protecció de la 
instal·lació, 1 fila de 12 mòduls, de abs 

autoextinguible, amb grau de protecció ip 40 i 

doble  aïlament  (classe  ii),  de  color  blanc  ral 
9010. Segons une-en 60670-1. 
Interruptor general automàtic (iga), amb 6 ka de 

  
 
 
 
 

1,000 

 
 
 
 
 

78,760 

 
 
 
 
 

78,76 

 
 
 
 
mt35cgm02… 

 
 
 
 

Ut 

poder de tall, de 25 a d'intensitat nominal, corba 
c,  tetrapolar  (4p),  de  4  mòduls,  inclús  p/p 

d'accessoris   de   muntatge.   Segons   une-en 

60898-1. 
Interruptor diferencial instantani, 2p/25a/300ma, 

  
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

91,210 

 
 
 
 

91,21 

 
 
mt35cgm02… 

 
 

Ut 

de   2   mòduls,   inclús   p/p   d'accessoris   de 
muntatge. Segons une-en 61008-1. 
Interruptor  diferencial  instantani,  2p/25a/30ma, 

  
 

2,000 

 
 

90,990 

 
 

181,98 

 
 
mt35cgm03… 

 
 

Ut 

de   2   mòduls,   inclús   p/p   d'accessoris   de 
muntatge. Segons une-en 61008-1. 

Interruptor  diferencial  instantani,  4p/25a/30ma, 

  
 

1,000 

 
 

166,070 

 
 

166,07 

 
 
mt35cgm02… 

 
 

Ut 

de   4   mòduls,   inclús   p/p   d'accessoris   de 
muntatge. Segons une-en 61008-1. 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 ka 

  
 

1,000 

 
 

12,430 

 
 

12,43 

 
 
 
 
mt35cgm02… 

 
 
 
 

Ut 

de poder de tall, de 10 a d'intensitat nominal, 
corba c, bipolar (2p), de 2 mòduls, inclús p/p 

d'accessoris   de   muntatge.   Segons   une-en 

60898-1. 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 ka 

  
 
 
 

3,000 

 
 
 
 

12,660 

 
 
 
 

37,98 

 
 
 
 
mt35cgm02… 

 
 
 
 

Ut 

de poder de tall, de 16 a d'intensitat nominal, 
corba c, bipolar (2p), de 2 mòduls, inclús p/p 

d'accessoris   de   muntatge.   Segons   une-en 
60898-1. 
Interruptor automàtic magnetotèrmic, amb 6 ka 

  
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

78,760 

 
 
 
 

157,52 

 
 
 
 
mt35cgm050a 

 
 
 
 

Ut 

de poder de tall, de 25 a d'intensitat nominal, 
corba c, tetrapolar (4p), de 4 mòduls, inclús p/p 

d'accessoris   de   muntatge.   Segons   une-en 

60898-1. 
Minutera per temporització de l'enllumenat, 5 a, 

  
 
 
 

1,000 

 
 
 
 

42,110 

 
 
 
 

42,11 

  regulable d'1 a 7 minuts.     
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 mt35aia090aa m Tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, 59,109 0,850 50,24 

   de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal,    
   per a canalització fixa en superfície. Resistència    
   a la compressió 1250 n, resistència al impacte 2    
   joules,  temperatura  de  treball  -5°c  fins  60°c,    
   amb  grau  de  protecció  ip  547  segons  une    
   20324,    propietats    elèctriques:    aïllant,    no    
   propagador   de   la   flama.   Segons   une-en    
   61386-1, une-en 61386-22 i une-en 60423. Fins    
   i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i    
   accessoris  (corbes,  maneguets,  tes,  colzes  i    
   corbes flexibles).    
 mt35aia090ab m Tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, 5,000 1,140 5,70 

   de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal,    
   per a canalització fixa en superfície. Resistència    
   a la compressió 1250 n, resistència al impacte 2    
   joules,  temperatura  de  treball  -5°c  fins  60°c,    
   amb  grau  de  protecció  ip  547  segons  une    
   20324,    propietats    elèctriques:    aïllant,    no    
   propagador   de   la   flama.   Segons   une-en    
   61386-1, une-en 61386-22 i une-en 60423. Fins    
   i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i    
   accessoris  (corbes,  maneguets,  tes,  colzes  i    
   corbes flexibles).    
 mt35aia090ac m Tub rígid de pvc, enrotllable, corbable en calent, 12,500 1,680 21,00 

   de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal,    
   per a canalització fixa en superfície. Resistència    
   a la compressió 1250 n, resistència al impacte 2    
   joules,  temperatura  de  treball  -5°c  fins  60°c,    
   amb  grau  de  protecció  ip  547  segons  une    
   20324,    propietats    elèctriques:    aïllant,    no    
   propagador   de   la   flama.   Segons   une-en    
   61386-1, une-en 61386-22 i une-en 60423. Fins    
   i tot p/p d'abraçadores, elements de subjecció i    
   accessoris  (corbes,  maneguets,  tes,  colzes  i    
   corbes flexibles).    
 mt35caj030d Ut Caixa  de  derivació  estanca  per  col·locar  en 5,000 3,330 16,65 

   superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús    
   reglets de connexió.    
 mt35cun020b m Cable unipolar es07z1-k (as), no propagador de 192,327 0,620 119,24 

   la  flama,  amb  conductor  multifilar  de  coure    
   classe  5  (-k)  de  2,5  mm²  de  secció,  amb    
   aïllament  de  compost  termoplàstic  a  força  de    
   poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió    
   de  fums  i  gasos  corrosius  (z1),  sent  la  seva    
   tensió  assignada  de  450/750  v.  Segons  une    
   211025.    
 mt35cun020d m Cable unipolar es07z1-k (as), no propagador de 62,500 1,320 82,50 

   la  flama,  amb  conductor  multifilar  de  coure    
   classe 5 (-k) de 6 mm² de secció, amb aïllament    
   de compost termoplàstic a força de poliolefina    
   lliure de halògens amb baixa emissió de fums i    
   gasos   corrosius   (z1),   sent   la   seva   tensió    
   assignada de 450/750 v. Segons une 211025.    
 mt35cun050b m Cable  unipolar  sz1-k  (as+),  resistent  al  foc 111,600 0,790 88,16 

   segons une-en 50200, amb conductor de coure    
   classe  5  (-k)  de  2,5  mm²  de  secció,  amb    
   aïllament  de  compost  termoestable  especial    
   ignífug i coberta de compost termoplàstic a força    
   de  poliolefina  amb  baixa  emissió  de  fums  i    
   gasos  corrosius  (z1)  de  color  taronja, sent la    
   seva tensió assignada de 0,6/1 kv. Segons une    
   21123-4.    
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 mt33seg502 Ut Polsador  monobloc  estanc  per  instal·lació  en 6,000 8,000 48,00 

   superfície (ip 55), color gris.    
 mt33seg501 Ut Interruptor    bipolar    monobloc    estanc    per 2,000 13,770 27,54 

   instal·lació en superfície (ip 55), color gris.    
 mt33seg504a Ut Base d'endoll de 16 a 2p+t monobloc estanca, 2,000 9,680 19,36 

   per instal·lació en superfície (ip 55), color gris.    
 mt35www010 Ut Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. 2,000 1,480 2,96 

 mo002 h Oficial 1ª electricista. 9,307 20,330 189,21 

 mo094 h Ajudant electricista. 8,768 17,320 151,86 

% % Mitjans auxiliars   2,000  1.641,590  32,83 

Total Arrodonit 1.674,42 
 
 

-62 IOA010 Ut Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal 

g5, flux lluminós 240 lúmens. 

fluorescent, 8 w -  

 mt34aem020b 
 
 
 
 

 
mt34www011 

Ut 
 
 
 
 

 
Ut 

Lluminària d'emergència estanca, amb tub lineal 

fluorescent, 8 w - g5, flux lluminós 240 lúmens, 
carcassa de 405x134x134 mm, classe i, ip 65, 

amb bateries de ni-cd d'alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentació a 230 v, temps de 

càrrega 24 h. 
Material    auxiliar    per    instal·lació    d'aparells 

1,000 
 
 
 
 

 
0,500 

125,270 
 
 
 
 

 
0,900 

125,27 
 
 
 
 

 
0,45 

  
mo002 

 
h 

d'il·luminació. 
Oficial 1ª electricista. 

 
0,217 

 
20,330 

 
4,41 

 mo094 h Ajudant electricista. 0,217 17,320 3,76 

% % Mitjans auxiliars   2,000  133,890  2,68 

Total Arrodonit 136,57 
 
 

-63 12125JK4 u Subministre i instal.lació de forn crematori model crc - p de la casa 

emison, o similar, tot instal.lat i connectat. 

 

 1215JK4M u Subministre i instal.lació de forn crematori model 1,000 
crc - p de la casa emison, o similar, tot instal.lat i 

28.436,000 28.436,00 

   connectat.    

   Total Arrodonit 28.436,00 

-64 EE411192 u Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 
mm de diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura 

interior de doble paret amb aïllament i conducte secundari, l'interior 
d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 

(aisi 304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons la norma une-en 
1856-1, col·locat 

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,500 24,080 36,12 

A013G000 h Ajudant calefactor 1,500 20,650 30,98 
BE411192 

 
 
 
 
 
 

 
BEW4S291 

u 
 
 
 
 
 
 

 
u 

Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia 

col·lectiva, de 250 mm de diàmetre nominal i 
310 mm de diàmetre exterior, estructura interior 

de doble paret amb aïllament i conducte 
secundari, l'interior d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 

304),  l'exterior  d'acer  inoxidable  1.4301  (aisi 
304) i aïllament tèrmic de llana de roca, segons 

la norma une-en 1856-1 
Suport   intermedi   per   a   xemeneia   modular 

1,000 
 
 
 
 
 
 

 
0,330 

131,130 
 
 
 
 
 
 

 
17,490 

131,13 
 
 
 
 
 
 

 
5,77 

 
 
 

BEY41190 

 
 
 

u 

metàl·lica  de  310  mm  de  diàmetre  exterior, 

d'acer   inoxidable   1.4301   (aisi   304),   fixat 
mecànicament 

Part proporcional d'elements de muntage per a 

 
 
 

1,000 

 
 
 

6,540 

 
 
 

6,54 

  xemeneia  modular  metàl·lica,  de  310  mm  de 

diàmetre exterior 
   

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  67,100  1,68 

Total Arrodonit 212,22 
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-65 EE41JP99 u Barret  de  xemeneia  antivent  per  a  la  formació  de  xemeneia 
individual, de 250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 

(aisi 304), segons la norma une-en 1856-1, col·locat 

  

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,375 24,080 9,03 

A013G000 h Ajudant calefactor 0,375 20,650 7,74 

BE41JP99 u Barret de xemeneia antivent per a la formació de 
xemeneia  individual,  de  250  de  diàmetre 

nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), 
segons la norma une-en 1856-1 

1,000 87,610 87,61 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  2,500  16,770  0,42 

Total Arrodonit 104,80 
 

-66 E9232B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, 

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del 

material 

A0140000 h Manobre 0,050 19,470 0,97 

A0150000 h Manobre especialista 0,100 20,150 2,02 

B0332300 

 
C133A030 

t 

 
h 

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 
mm 
Compactador duplex manual de 700 kg 

0,268 

 
0,050 

19,850 

 
12,270 

5,32 

 
0,61 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  2,990  0,04 

Total Arrodonit 8,96 

-67 E9Z4AA16        m2    Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de 
barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t 

une-en 10080 

A0124000 h 

A0134000 h 

B0A14200 kg 
B0B34134        m2 

Oficial 1a ferrallista 

Ajudant ferrallista 
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 

Malla   electrosoldada   de   barres   corrugades 
d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t 

une-en 10080 

0,022 23,300 0,51 

0,022 20,680 0,45 
0,018 1,090 0,02 

1,200 2,190 2,63 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra  1,500  0,960  0,01 

Total Arrodonit 3,62 

-68 E9G2G145        m2    Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols 
de quars color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, 
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, 

apte per a classe d'exposició iia+e, col·locat mitjançant bombeig, 
estesa i vibratge  mecànic i remolinat mecànic, i fins i tot la formació 

de pendents. 

A0121000 h 

A0150000 h 

B065E76B        m3 
 
 
 

B9GZ1200  t 
C1701100 h 

C2003000 h 
C2005000 h 

Oficial 1a 

Manobre especialista 
Formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, 

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=  
300   kg/m3   de   ciment,   apte   per   a   classe 

d'exposició iia+e 
Pols de quars color 
Camió amb bomba de formigonar 

Remolinador mecànic 

Regle vibratori 

0,025 23,300 0,58 

0,050 20,150 1,01 
0,210 77,640 16,30 
 
 
 
0,004 1.507,650 6,03 
0,011 156,750 1,72 
0,080 5,330 0,43 

0,025 4,900 0,12 

A%AUX001 %      Despeses auxiliars sobre la mà      d'obra              1,500                         1,590                              0,02                  

                                                          Total Arrodonit                                                             26,21 

 

-69 150125KL pa Mesures de seguretat i salut en fase d'execució d'obra 

150125KLM pa      Mesures de seguretat i salut en  fase  de  projecte  0,020   115.098,770                                  2.301,98 

                                                            Total Arrodonit                                                         2.301,98 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 Implantació i demolicions 
 

01-1 F2191306       M    Demolició  de  vorada  col·locada  sobre  formigó,  amb  martell  trencador 

muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre 
camió o contenidor 

 

Total : 23,590 3,93 € 92,71 € 

 
01-2 F2194AK5      M2   Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m 

d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre 

camió 
 

Total : 12,650 6,72 € 85,01 € 

 
01-3 F2RA63G0     M3   Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb 

una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 
170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

 

Total : 7,565 19,65 € 148,65 € 

 
01-4 E2R54235      M3   Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 

recorregut de més de 10 i fins a 15 km 
 

Total : 7,565 8,07 € 61,05 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 Implantació i demolicions 387,42 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 Moviment de terres 
 

02-1 F22113L2 M2   Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega 

mecànica sobre camió 
 

Total : 160,000 0,52 € 83,20 € 

 
02-2 E222142A M3   Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 

20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió 
 

Total : 35,789 7,15 € 255,89 € 

 
02-3 E2213122 M3   Excavació per a rebaix en capa  de terra vegetal, realitzada amb pala 

excavadora i càrrega directa sobre camió 
 

Total : 24,000 2,88 € 69,12 € 

 
02-4 F2R35039      M3   Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb 

camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, 
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

 

Total : 100,547 8,07 € 811,41 € 

 
02-5 F2RA7LP0      M3   Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una 

densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista 

europea de residus (orden mam/304/2002) 
 

Total : 100,547 4,70 € 472,57 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 Moviment de terres 1.692,19 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 Fonaments 
 

03-1 E3Z112P1      M2   Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó hl-150/p/20 de 

consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des 
de camió 

 

Total : 10,578 10,55 € 111,60 € 

 
03-2 E31521M3 M3   Formigó per pous de fonamentació, hm-20/b/40/i, de consistència plàstica i 

grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb bomba 
 

Total : 13,032 85,90 € 1.119,45 € 

 
03-3 E31B3000 KG   Armadura de rases i pous ap500 s d'acer en barres corrugades b500s de 

límit elàstic >= 500 n/mm2 
 

Total : 432,100 1,19 € 514,20 € 

 
03-4 E31522H1 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 amb bomba 
 

Total : 19,378 96,45 € 1.869,01 € 

 

03-5 E38D1100 M2   Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets  
 
Total : 2,666 19,90 € 53,05 € 

 

03-6 E3FDD100 M2   Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i pilarets 
 

Total : 2,666 27,09 € 72,22 € 

 
03-7 E38515H3 M3   Formigó  per  a  traves  i  pilarets,  ha-25/b/20/iia,  de  consistència  tova  i 

grandària màxima del granulat 20, abocat amb cubilot 
 

Total : 0,265 80,69 € 21,38 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 Fonaments 3.760,91 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 Estructura 
 

04-1 E4415115 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, per a pilars formats per peça simple, 

 en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, treballat a 

taller  i  amb  una  capa  d'imprimació  antioxidant,  col·locat  a  l'obra  amb 
soldadura 

Total : 4.137,465 2,33 € 9.640,29 € 

 
04-2 E4415125      KG   Acer s275jr en pilars, amb peces amb platabandes d'unió formades per 

perfils laminats en calent de les sèries ipn, ipe, upn, hea, heb ou hem amb 

unions soldades. 
 

Total : 317,097 2,69 € 852,99 € 

 
04-3 E442502C      UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 
b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

 

Total : 1,000 75,60 € 75,60 € 

 
04-4 E442502D      UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 380x380 

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 

b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 
 

Total : 3,000 76,95 € 230,85 € 

 
04-5 E442502E      UT   Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, amb enrigidors, de 400x400 

mm i espessor 15 mm, amb 4 perns soldats, d'acer corrugat une-en 10080 
b 500 s de 20 mm de diàmetre i 100 cm de longitud total. 

 

Total : 2,000 81,51 € 163,02 € 
 

04-6 E442502F UT Placa d'ancoratge d'acer s275jr en perfil pla, de 340x340 mm i gruix 15 

 mm, amb 4 perns d'acer corrugat une-en 10080 b 500 s de 20 mm de 
diàmetre  i  65  cm  de  longitud  total,  cargolats  amb  volanderes,  rosca  i 

contrafemella. 

Total : 6,000 66,41 € 398,46 € 
 

04-7 E4435115 KG Acer  s275jr  segons  une-en  10025-2,  per  a  bigues  formades  per  peça 

 simple, en perfils laminats en calent sèrie ipn, ipe, heb, hea, hem i upn, 
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra 

amb soldadura 

Total : 5.548,596 2,43 € 13.483,09 € 
 

04-8 E4LM1A20 M2 Llosa  mixta,  cantell  16  cm,  amb  xapa  col·laborant  d'acer  galvanitzat 

 prelacat de 1,00 mm d'espessor, 59 mm de cantell i 205 mm d'intereix, i 

formigó armat realitzat amb formigó ha-25/b/20/iia fabricat en central, i 
abocada amb bomba, volum total de formigó 0,122 m³/m², acer une-en 

10080 b 500 s, amb una quantia total de 3,1 kg/m², i malla electrosoldada 
me 20x20 ø 8-8 b 500 t 6x2,20 une-en 10080. 

Total : 110,000 72,47 € 7.971,70 € 
 

04-9 E44Z5A25 KG Acer s275jr segons une-en 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie l, ld, 

 t, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa 

d'imprimació   antioxidant,    per    a    reforç    d'elements    d'encastament, 
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura 

Total : 1.350,000 2,92 € 3.942,00 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 Estructura 36.758,00 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 Coberta 
 

05-1 E5Z15N30 M2   Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 

300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà 
 

Total : 110,000 11,24 € 1.236,40 € 

 
05-2 E7B21E0L M2   Làmina  separadora  de  polietilè  de  100  µm  i  96  g/m2,  col·locada  no 

adherida 
 

Total : 110,000 1,24 € 136,40 € 

 
05-3 E5Z26D31 M2   Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat 

remolinat 
 

Total : 110,000 10,43 € 1.147,30 € 
 

05-4 E7219DN4 M2 Membrana per a impermeabilització de cobertes ga-5 segons une 104402, 

 de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de 

betum modificat lbm (sbs)-40/g amb una armadura fv de feltre de fibra de 
vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum 

modificat lbm (sbs)-24-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 
g/m2, adherides amb oxiasfalt oa 90/40, prèvia imprimació 

Total : 110,000 31,26 € 3.438,60 € 

 
05-5 E7Z31585      M2   Reforç  puntual  de  membrana,  amb  làmina  de  betum  modificat  lbm 

(sbs)-40-fv amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida 

en calent, prèvia imprimació 
 

Total : 7,200 48,99 € 352,73 € 

 
05-6 E7Z325R5      M2   Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat lbm (sbs)-40-fv 

amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura fp de 
feltre de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació 

 

Total : 42,560 26,99 € 1.148,69 € 
 

05-7 E7C2E472 M2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (xps) une-en 13164 de 40 mm de 

 gruix i resistència a compressió >= 300 kpa, resistència tèrmica entre 1,176 
i 1,081 m2.k/w, amb la superfície acanalada i amb cantell mitjamossa, 

col·locada amb adhesiu de formulació específica 

Total : 110,000 9,45 € 1.039,50 € 

 
05-8 E8J9D539       M    Coronament de paret de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm 

de gruix, de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada 
amb adhesiu i fixacions mecàniques 

 

Total : 30,380 43,53 € 1.322,44 € 

 
05-9 E8KCU001      M    Escopidor de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), d'1 mm de gruix, 

de entre 40 i 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locada amb 

adhesiu i fixacions mecàniques 
 

Total : 12,500 37,60 € 470,00 € 

 
05-10 E5ZFQS00       U    Gàrgola d'acer inoxidable 1.4404 (aisi 316l, amb tub de sortida de 40 mm 

de diàmetre, i 500 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota 
la impermeabilització 

 

Total : 4,000 61,70 € 246,80 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 Coberta 10.538,86 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 Paviments i paleteria 
 

06-1 E9232B91 M2   Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, 

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
 

Total : 110,000 8,96 € 985,60 € 

 
06-2 E9Z4AA16 M2   Armadura  per  lloses  de  formigó  ap500  t  amb  malla  electrosoldada  de 

barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 

10080 
 

Total : 110,000 3,62 € 398,20 € 
 

06-3 E9G2G145 M2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de 

 quars color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a 

classe d'exposició iia+e, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge 
mecànic i remolinat mecànic, i fins i tot la formació de pendents. 

Total : 110,000 26,21 € 2.883,10 € 

 
06-4 E9GZA524 M    Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm 

de fondària, amb mitjans mecànics 
 

Total : 52,900 9,35 € 494,62 € 

 
06-5 E4D81500 M2   Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a perímetre de 

paviments de directriu recta 
 

Total : 39,340 27,81 € 1.094,05 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 Paviments i paleteria 5.855,57 € 



[Escribir texto] 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 Serralleria 
 

07-1 FDZ010 M² Gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, o similar, de 

 lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama de 84x16 mm, 

lacada  i  termoendurida  en  sistema  contínu,  muntades  sobre  viguetes 
porta-lames  d’alumini  laminat  d’alta  qualitat  situades  darrera  la  lama, 

aferrades amb pinces de suport d’alumini laminat d’alta qualitat de lama, 
muntada mitjançant cargolat en formigó. 

Total : 191,750 74,66 € 14.316,06 € 

 
07-2 EAW81411      U    Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m 

d'amplària màxima, monofàsic a 230 v de tensió, amb barres de 

transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, fixat a la porta 
 

Total : 1,000 979,91 € 979,91 € 
 

07-3 FDZ011 M2 Portal basculant, format per estructura tubular d'acer galvanitzat soldat a 

 taller, folrat amb gelosia model phalsol sèrie ph84, de la casa gradhermetic, 
o similar, de lames d’alumini d’alta qualitat, fixes a 25º, de secció de lama 

de 84x16 mm, lacada i termoendurida en sistema contínu, muntades sobre 
viguetes porta-lames d’alumini laminat d’alta qualitat situades darrera la 

lama, aferrades amb pinces de suport d’alumini laminat d’alta qualitat de 
lama,  muntada  mitjançant  cargolat  sobre  bastiment  de  tubulars  d'acer 

galvanitzat. 

Total : 11,850 174,87 € 2.072,21 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 Serralleria 17.368,18 € 



[Escribir texto] 

 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 Sanejament 
 

08-1 ED143A30 M    Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de dn 100 mm i 
0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb 

brides 
 

Total : 8,400 36,99 € 310,72 € 

 
08-2 ED351430       U    Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 

cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó 
prefabricat, col·locat 

 

Total : 2,000 54,46 € 108,92 € 
 

08-3 ED51YA53 U Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat 

 d'evacuació  de  18,5  l/s  ,  cassoleta  d'acer  galvanitzat  amb  sistema  de 

fixació  modular  mitjançant  anell  de  subjecció  a  pressió  que  garantitza 
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida 

de 63 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 160 
mm de diàmetre i 75 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 

110 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada 

Total : 2,000 201,22 € 402,44 € 

 
08-4 ED51Q4JV       U    Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida 

vertical de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada 
fixacions mecàniques 

 

Total : 2,000 78,43 € 156,86 € 

 
08-5 FD5A1205 M    Drenatge amb tub ranurat de pvc de d= 110 mm i reblert amb material 

filtrant fins a 50 cm per sobre del dren 
 

Total : 28,000 24,10 € 674,80 € 
 

08-6 ED7FR312 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret massissa per a sanejament sense 

 pressió, de dn 160 mm i de sn 4 (4 kn/m2) de rigidesa anular, segons 
norma une-en 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb 

sorra fins a 30 cm per sobre del tub 

Total : 21,000 44,75 € 939,75 € 
 

08-7 ED7FT550 M Clavegueró amb tub de pvc-u de paret estructurada per a sanejament 

 sense pressió, de dn 250 mm i de sn 4 (4kn/m2) de rididesa anular, segons 
pne-pren 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre 

solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

Total : 31,000 62,35 € 1.932,85 € 
 

08-8 EDE41C73 U Separador  de  greixos  de  polièster  reforçat  amb  fibra  de  vidre  segons 

 une-en 1825-1, de forma rectangular, per a un cabal de 4 l/s i 1000 l de 

capacitat, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, 
col·locat 

Total : 1,000 643,86 € 643,86 € 

 
08-9 EDD15094 M    Paret per a pou circular de d= 80 cm, de peces prefabricades de formigó, 

col·locades amb morter de ciment 1:6 
 

Total : 1,500 67,76 € 101,64 € 

 
08-10 EDB17630 U    Solera de formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix i de planta 1,05x1,05 m 

 

Total : 1,000 22,19 € 22,19 € 



[Escribir texto] 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

08-11 EDDZ6DD4      U    Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb 

tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe d400 segons norma 
une-en 124, col·locat amb morter 

 

Total : 1,000 136,16 € 136,16 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 Sanejament 5.430,19 € 



[Escribir texto] 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 Instal.lació d'aigua potable 
 

09-1 EJ2981B1       U    Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó 

cromat,   preu   alt,   amb   aixeta   i   sortida   exterior   roscada   de   3/4", 
incorporades, amb entrada de 1/2" 

 

Total : 1,000 26,50 € 26,50 € 

 
09-2 EF5283B2       M    Tub de coure r250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de 

gruix, segons la norma une-en 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de 

dificultat mitjà i col·locat superficialment 
 

Total : 15,000 10,35 € 155,25 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 Instal.lació d'aigua potable 181,75 € 



[Escribir texto] 
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10-2 EGDZ1102 U Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat 

en caixa estanca i col·locat superficialment 

 

   Total : 2,000 31,67 € 63,34 € 

 

10-3 
 

EG380902 
 

M 
 

Conductor   de   coure   nu,   unipolar   de   secció   1x35   mm2,   muntat 
superficialment 

  

   Total : 45,000 7,27 € 327,15 € 

 

10-4 
 

IED010 
 

M 
 

Derivació individual trifàsica soterrada per garatge, formada per cables 
unipolars amb conductors de coure, rz1-k (as) 5g10 mm², sent la seva 

tensió assignada de 0,6/1 kv, sota tub protector de polietilè de doble paret, 
de 63 mm de diàmetre. 

  

   Total : 12,000 16,44 € 197,28 € 

 

10-5 
 

IEI020 
 

UT 
 

Xarxa elèctrica de distribució interior en garatge sense ventilació forçada 
de 120 m², composta de: quadre general de comandament i protecció; 

quadre secundari: quadre secundari d'altres utilitats (tipus a); circuïts 
interiors amb cablejat sota tub protector de pvc rígid: 1 circuit per 

enllumenat, 1 circuit per enllumenat d'emergència, 1 circuit per porta 
automatitzada,  1  línia  d'alimentació  per  a  altres  utilitats  (tipus  a)  amb 

quadre secundari i 3 circuits interiors: 1 per a enllumenat, 1 per a preses de 
corrent, 1 per a maquinària; mecanismes monobloc de superfície (ip 55). 

  

   Total : 1,000 1.674,42 € 1.674,42 € 

   TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 Instal.la ió elèctrica 2.309,99 € 

 

 

Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 Instal.lació elèctrica 
 

10-1 EGD1421E      U    Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix 

estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a 
terra 

 

Total : 2,000 23,90 € 47,80 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c 
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N' CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL N': 111nstal.lació d'enllumenat i d'emergéncia 

11-1 IOA010 UT  Lluminaria  d'emergéncia estanca, amb tub lineal fluorescent, 8 w- g5, flux 

lluminós 240 lúmens. 
 

Total: 4,000 136,57€ 546,28 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL: 111nstal.lació d'enllumenat i d'emergéncia 546,28 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 Crematori 
 

12-1 12125JK4 U    Subministre i instal.lació de forn crematori model crc - p de la casa emison, 

o similar, tot instal.lat i connectat. 
 

Total : 1,000 28.436,00 € 28.436,00 € 
 

12-2 EE411192 U Mòdul recte llarg per a la formació de xemeneia col·lectiva, de 250 mm de 

 diàmetre nominal i 310 mm de diàmetre exterior, estructura interior de 

doble paret amb aïllament i conducte secundari, l'interior d'acer inoxidable 
1.4301 (aisi 304), l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304) i aïllament 

tèrmic de llana de roca, segons la norma une-en 1856-1, col·locat 

Total : 6,000 212,22 € 1.273,32 € 

 
12-3 EE41JP99 U    Barret de xemeneia antivent per a la formació de xemeneia individual, de 

250 mm de diàmetre nominal, d'acer inoxidable 1.4301 (aisi 304), segons la 

norma une-en 1856-1, col·locat 
 

Total : 1,000 104,80 € 104,80 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 Crematori 29.814,12 € 
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Nº CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 
 

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 Urbanització 
 

13-1 E9232B91 M2   Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, 

grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material 
 

Total : 38,000 8,96 € 340,48 € 

 
13-2 E9Z4AA16 M2   Armadura  per  lloses  de  formigó  ap500  t  amb  malla  electrosoldada  de 

barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:6-6 mm 6x2,2 m b500t une-en 

10080 
 

Total : 38,000 3,62 € 137,56 € 
 

13-3 E9G2G145 M2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de 

 quars color, amb formigó ha-30/b/20/iia+e de consistència tova, grandària 
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a 

classe d'exposició iia+e, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge 
mecànic i remolinat mecànic, i fins i tot la formació de pendents. 

Total : 38,000 26,21 € 995,98 € 

 
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 13 Urbanització 1.474,02 € 
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N' CODI UT   DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL 

PRESSUPOST PARCIAL N': 14 Seguretat i salut 

14-1 150125KL PA   Mesures de segurelal  i   salul en fase d'execució d'obra 

--
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-
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TOTAL PRESSUPOST PARCIAL: 14 Seguretat i salut 2.301,98 € 
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6.10.RESUM DEL PRESSUPOST 
 
 
 
 
 

  

Nº Denominació Import  

01  Implantació i demolicions .................................................................................................… 

02  Moviment de terres ...........................................................................................................… 
03  Fonaments .......................................................................................................................… 
04  Estructura .........................................................................................................................… 

05  Coberta .............................................................................................................................… 
06  Paviments i paleteria ........................................................................................................… 
07  Serralleria .........................................................................................................................… 

08  Sanejament ......................................................................................................................… 
09  Instal.lació d'aigua potable ...............................................................................................… 
10  Instal.lació elèctrica ..........................................................................................................… 

11  Instal.lació d'enllumenat i d'emergència ...........................................................................… 
12  Crematori ..........................................................................................................................… 
13  Urbanització .....................................................................................................................… 

14  Seguretat i salut ...............................................................................................................… 

387,42 € 

1.692,19 € 
3.760,91 € 

36.758,00 € 

10.538,86 € 
5.855,57 € 

17.368,18 € 

5.430,19 € 
181,75 € 

2.309,99 € 

546,28 € 
29.814,12 € 
1.474,02 € 

2.301,98 € 

 

Total Pressupost d'Execució Material 118.419,46 €  

Despeses Generals 13,000 % 
Benefici Industrial  6,000 % 

15.394,53 € 
7.105,17 € 

 

Total Pressupost de Contracta 140.919,16 €  

I.V.A 21,000 % 29.593,02 €  

Total Pressupost de Licitació 170.512,18 €  
 

Puja el present Pressupost de Licitació a l' expressada quantitat de cent setanta mil cinc-cents dotze amb divuit Euros 
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 DOCUMENTACIÓ 7: PLÀNOLS. 
 
 
 El present projecte executiu es composa dels següents plànols: 
 

 
PLÀNOL No 

 
TÍTOL 

Escala Original 
DIN-A3 

PLÀNOL  1 SITUACIÓ/TOPOGRÀFIC  ESTAT ACTUAL           1/2000-1/200 
PLÀNOL  2 PROPOSTA: PLANTA DISTRIBUCIÓ. PLANTA DE REPLANTEIG . 1/100 
PLÀNOL  3 PROPOSTA : PLANTA INSTAL·LACIONS I COBERTA.  1/100 

    PLANOL  4 ALÇATS .  1/100 
    PLANOL  5 SECCIONS. 1/100 

PLANOL  6 DETALLS CONSTRUCTIUS 1/10 
PLÀNOL  7 ESTRUCTURES: FONAMENTACIÓ  1/75-1/200 

    PLANOL  8 ESTRUCTURES: PILARS I PÒRTICS .  1/200 
    PLANOL  9 ESTRUCTURES: JASSERES I FORJAT COL·LABORANT. 1/75-1/200 

PLANOL  10 ESTRUCTURES: DETALLS CONSTRUCTIUS 1/200 

 
 
 
 
 
 
 

 Carme Riu i Canal, arquitecta. 
 
 
 
 

Figueres, març del 2019 . 
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DILIGÈNCIA: Per fer constar que el projecte denominat “Projecte bàsic i 
executiu de millora del cementiri municipal magatzem ”, que consta de 381 
fulls, va ésser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, el dia 1 
d’agost de 2019 . En dono fe. 
 
 
 
 
 
 
La secretària    
 
[Firma01-01] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Firma02-01] [Firma03-01] [Firma04-01] 
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