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MG DADES GENERALS  

 

 

MG 1  Identificació i objecte del projecte.  

 

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució de la reforma de Cal Purrós, edifici plurifamiliar amb 2 
habitatges   

Objecte de l’encàrrec: Obra de gran rehabilitació  

Emplaçament: Passatge de Sant Martí, núm. 12.(en el cadastre apareix amb el nº 4, 
mentre que en la façana de l’edifici està el nº 12) 

Municipi: Begues, comarca del Baix Llobregat. 

Referència cadastral: 9865010DF0796N0001UT 

 
 

MG 2  Agents del projecte.    

 

Promotor:  Ajuntament de Begues 

Adreça: Avinguda Torres Vilaró  4 – 08859 Begues 

Telèfon: 93 639 05 38 

 

Entitat Col·laboradora (Despeses de redacció del projecte): 

  AMB - Àrea Metropolitana de Barcelona. 

  Adreça: Carrer 62 nº 16-18 Edifici A Zona Franca 08040 Barcelona  

Telèfon: 93 506 93 47 

 

Arquitecte Redactor: Emili Donato i Folch - Nº col·legiat: 37479536 R 

NIF: 37 479 536 R    

Adreça: Carrer Pedró de la Creu 48 Baixos 08034 Barcelona 

Telèfon: 93 203 44 39 

 

 

Barcelona, 14 de gener de 2015 

L’arquitecte, 

 

 

 

 

 

 

Emili Donato i Folch 
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MG 3  Fitxa de dades d’entrada.    

 

 

 
DADES D’ENTRADA 

 
Expedient    3406/13 

Projecte Ajuntament Data de l’encàrrec 
 
Reforma i rehabilitació de  
Cal Purrós 

Begues Carta de l’ajuntament de data  

 
Requisits indicats pel client o establerts per l’AMB  

1 Conservació de l’envolupant, d’acord amb el PMU del Raval de Sant Martí. 
2 Subdivisió de l’edifici en dos habitatges dotacionals.  
3  
4  
5  
6  
7  
 

Requisits legals 

1 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 

2 Reglament general de la llei de contractes de les administracions públiques ( RD 
1098/2001 de 12 d’octubre). 

3 Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals. 
4 Normativa sectorial. 
 

Altres requisits funcionals, legals, essencials i d’altres projectes 
1  
2  
3  
 

Autor del Projecte Seguiment del Projecte 
 
 
 
 

 
St.:   Emili Donato i Folch 
Data: 26-6-2014 

 
 
 
 

 
St.:    
Data: 

 

DAE DADES ADMINISTRATIVES I ECONÒMIQUES 

 

DAE 1  Control de Qualitat. 

 

L’import total del Pla de Control de Qualitat és de 2.385,33 €, el que representa un 1 % del 
pressupost d’execució material de les obres. 

Les despeses originades per aquest concepte van per compte del contractista fins als límits 
que estableixen en cada cas els plecs de clàusules administratives de l’entitat que 
contractant.  

 

DAE 2  Pla d’obra i termini d’execució de les obres.  

 

S’estima la duració de les obres en un total de 12 mesos. 

 

DAE 3  Termini de garantia. 

 

Les obres projectades no presentin circumstàncies excepcionals que demanin un període 
de garantia superior a un any o al previst al Plec de clàusules administratives particulars. 

 

DAE 4  Classificació del Contractista.  

 

L’obra no supera els 350.00 €, pel que no és obligatòria la classificació del contractista. 

 

DAE 5  Justificació de Preus. 

 

S’ha redactat el pressupost d’acord amb els bancs de preus de l’ITEC. S’adjunta justificació 
de preus en annex d’aquesta memòria 

 

DAE 6  Partides alçades. 

 

Les partides alçades previstes al projecte són les següents: 

 
PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS CONFORMATS DE FIBROCIMENT AMB AMIANT UBICATS EN COBERTA 
DE 20 M2 APROX. INCLOENT CARREGA, TRANSPORT I GESTIÓ A L'ABOCADOR AUTORITZAT.TOT 
INCLÒSNOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES DE PERMISOS DE CAP TIPUS).    2.210,00 € 
 
PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER AL RECALÇAMENT DELS MURS 
DE CÀRREGADEL REBEDOR D'ENTRADA A L'HABITATGE DE PLANTA BAIXA DE LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 
M TOTAL 12,7 ML PER BAIXAR LA COTA DE PAVIMENT 40 CM. EL RECALÇAMENT ES FARÀ PER TRAMS 
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D'1 METRE NO CONSECUTIUS, MITJANÇANT L'EXCAVACIÓ, DESPULLATGE DEL FONAMENT I 
COL.LOCACIÓ A SOTA DE DAU DE FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I 13.60KG/M: FORMIGÓ, PER A 
RASES I POUS DE FONAMENTS HA-30/B/20/IIIA, 90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC 500 N/MM2, (P 
- 18)             9.680,00 € 
 
PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER LA RESTAURACIÓ BALCÓ, 
INCLOU: 

1- Raspallat de les viguetes 
2- Sanejat de tota la llosa 
3- Protecció amb tres capes de pintura antioxidant de elements estructurals de ferro del sota-balcó 
4- Arrebossat del sota-balcó 
5- Pintat del sota-balcó 
6- Arrencada de paviment i posterior paviment a escollir per DF 

TOTAL:             2.432,00 € 
 
PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA RECONSTRUCCIÓ I 
REPARACIÓ DE LES FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ D'ESQUERDES MITJANÇANT GRAPES D'ACER 
INOX. COL.LOCADES CADA 30 CM I DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML D'ESQUERDES, 
RECUPERACIÓ D'EMMARCATS EXTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL 6 UNITATS DE MIDES 3X3,5 M 
APROX. MITJANÇANT ARREBOSSAT I PINTAT DELS MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE LES PARTS 
MALMESES. (P - 16)           4.879,00 € 
 
PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER LA REPARACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS, COM ARA LA REPARACIÓ DELS ARCS, INCLOENT 
LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMPIT, PRETILS DE COBERTA, AMPITS I SÒCOLS EXISTENTS  5.865,00 € 
 
PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES PER INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA   
Instal.lació de presa de terra de l'edifici, inclou construcció d'arquetes per col.locació d'electrode i presa de 
terra de l'instal.lació, col.locació de piqueta de connexió a terra de 2,5 m d'alçada i 20 mm de diàmetre tipus 
standard i clavada a terra, amb abraçadora i suministre de cable de coure de 3,5 mm2 per circuits de terra, 
amb 5 punts de comprovació, segons reglament de baixa tensió.  
TOTAL            1.256,00 € 

PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER A EXTRACCIÓ I POSTERIOR 
REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA L'OBRA, DEL MOBILIARI URBÀ EXISTENT EN L'ÀMBIT DE L'OBRA, AIXIÍ 
COM DE QUALSEVOL DESPERFECTE DEL PAVIMENT EXTERIOR A L'OBRA PER CAUSES IMPUTABLES A 
LA MATEIXA, ESPECIALMENT CÀRRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIAL.    3.547,00 € 
 

PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER A LA NETEJA TOTAL I INTEGRAL 
DE L'EDIFICI I ELS SEUS VOLTANTS PER AL LLIURAMENT DE LA MATEIXA A LA PROPIETAT, INCLOU 
ESTANCES, VIDRES, PAVIMENTS, APARELLS I QUALSEVOL REPÀS NECESSARI PER DEIXAR-LA EN 
PERFECTES CONDICIONS          1.125,00 € 
 
PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER MESURES  11.984,00 € 
PREVISTES EN ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L' OBRA SEGONS DIFERENTS FASES. 

El plec de condicions indica les condicions d’abonament d’aquestes partides. 

 

DAE 7  Revisió de Preus.  

 

Atesa la duració prevista de l’obra, no procedeix la revisió de preus.  

 

DAE 8  Pressupost. 

 

Gener 2015

1 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS 35.780,58 € 14,92%

2 FONAMENTS 2.520,42 € 1,05%

3 SANEJAMENT 2.544,48 € 1,06%

4 ESTRUCTURES 19.448,00 € 8,11%

5 RAM DE PALETA 23.374,05 € 9,75%

6 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 20.951,35 € 8,74%

7 REVESTIMENTS 22.777,27 € 9,50%

8 PAVIMENTS 12.436,76 € 5,19%

9 INSTAL·LACIONS 46.596,95 € 19,43%

10 FUSTERIA DE FUSTA I METÀL·LICA 11.338,80 € 4,73%

11 MANYERIA 8.077,65 € 3,37%

12 GUIXERIA 4.709,93 € 1,96%

13 VIDRIERIA 2.818,06 € 1,18%

14 REVESTIMENTS PINTURES 8.299,12 € 3,46%

15 URBANITZACIÓ 6.166,40 € 2,57%

16 SEGURETAT I SALUT 11.984,00 € 5,00%

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL EDIFICACIÓ 239.823,82 € 100,00%

DESPESES GENERALS 31.177,10 €
BENEFICI INDUSTRIAL 14.389,43 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 285.390,35 €

IVA 59.931,97 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE AMB IVA 345.322,32 €

El pressupost d'execució per contracte amb IVA puja a la quantitat de TRES-CENTS 
QUARANTA-CINC MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS centims

RESUM  EUROS  %

R E F O R M A   I   R E H A B I L I T A C I Ó   D E   C A L   P U R R Ó S

RAVAL DE SANT MARTÍ - BEGUES – BAIX LLOBREGAT

PROJECTE D'EXECUCIÓ

     Emili Donato i Folch, Arquitecte    
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DAE 9  Pressupost per al coneixement de l’administració. 

 

El pressupost de contracta de l’obra és de:  285.390,35 €  

Honoraris de redacció del projecte: 11.609,00 € 

Honoraris Direcció d’obra,  6.251,00 € 

Honoraris Direcció d’execució,  6.251,00 € 

Honoraris Coordinació de Seguretat i Salut 2.312,87 € 

Escomesa clavegueram: 1.600,00 € 

TOTAL 313.414,22 € 

 

Total amb IVA: 379.231,21 € 

 

DAE 10.  Documents de que consta el Projecte. 

 

El present Projecte consta dels següent documents: 

‐ Memòria, l’índex de la qual encapçala el projecte. 

‐ Documentació gràfica, encapçalada per l’índex de plànols. 

‐ Plec de prescripcions tècniques. 

‐ Pressupost subdividit en: 

Amidaments 
Estadística de partides i conjunts 
Quadre de preus nº 1 
Quadre de preus nº 2 
Pressupostos parcials 
Pressupost general 

 

DAE 11  Declaració d’obra completa. 

 

L’autor del Projecte certifica el compliment de: 

- Allò indicat a l’article 107 de la Llei de contractes del sector públic (Llei 30/2007 de 
30 d’octubre). 

- El que exigeix el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i concretament amb 
l’establert en el seu article 127 en allò relatiu al fet que els projectes han de referir-se 
necessàriament a obres completes. 

 

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

 

MD 1  Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida.    

 MD 1.1  Localització. 

 

El municipi de Begues es troba a la comarca del Baix Llobregat, al costat de la comarca del 
Garraf, té 6.950 habitants i es troba a 399 metres d’altitud sobre el nivell del mar,  

La casa de Cal Purrós, la rehabilitació de la qual es objecte d’aquest projecte, es troba 
sobre sòl urbà consolidat i dona façana al passatge de Sant Martí, que connecta a ponent 
amb l’Avinguda Juan Baptista Borés. La illa la tanca a l’est el carrer Gavà, i està inclosa dins 
els límits del Raval de Sant Martí de la Vila de Begues. Els carrers del Raval han estat 
recentment re-urbanitzats i disposen de tots els servis urbans. La parcel·la té una superfície 
de 352 m2 i una pendent cap al sud, de manera que hi ha una diferència de cota de gairebé 
1,90 m entre el front de la façana principal i la cota d’urbanització del carreró posterior. Una 
paret mitgera la separa de l’edificació situada a l’oest, de configuració molt semblant, i una 
androna la separa de la edificació al nord.  

 

MD 1.2  Descripció de la edificació existent. 

 

Cal Purrós és una de les edificacions més antigues del Raval de Sant Martí: la construcció 
de l’edificació principal és, segons el cadastre, de l’any 1700. La superfície de la parcel·la 
és de 264,44 m2. La superfície construïda actual és de 235,57 m2, comptant els coberts. 

La seva façana principal conserva els elements constructius més característics del seu 
origen, amb l’excepció de les dues finestres de planta baixa a ambdós costats de la porta 
d’entrada, on s’han modificat les proporcions habituals d’eix vertical d’aquesta tipologia 
arquitectònica, així com el tipus de persiana; en el balcó i en les dues finestres de la planta 
pis es mantenen les persianes originals de corda. 

La planta del edifici principal es quadrada, aproximadament de 9 x 9 ml., amb dues plantes, 
i es divideix segons dues crugies de diferent amplària, separades per un mur de càrrega 
perpendicular a la façana principal. Aquesta, per distingir-se, es recobreix al exterior amb 
un arrebossat pintat de blanc, que en la planta pis es decora  amb uns emmarcaments de 
les obertures, d’un regruix del mateix arrebossat, aquí pintat de blau clar.  

El volum principal de l’edifici disposa actualment d’un cos de dues altures molt posterior al 
principal, de mides en planta de 5 x 4 ml, adossat sobre la meitat de la façana est i construït 
amb mur de totxo massís. Aquest volum és clarament un afegit construït al llarg del temps i 
probablement incomplet. El sostre de planta baixa es inclinat, donat que originalment era la 
coberta, i les obertures de la planta superior, tres finestres rematades amb arc de mig punt, 
no tenen fusteries.   

L’habitatge existent, de tipologia unifamiliar, consta en planta baixa d’un estar menjador 
amb accés des del carrer per la porta principal i una cuina. Aquestes dues peces donen a 
la façana principal. Dins de la cuina hi ha una llar de foc situada a un racó. L’estat de la 
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cuina es envellit, amb acabats d’uns 30 anys d’antiguitat, mobles de cuina alts i baixos i un 
marbre com a taulell per a zona de treball. Una finestra a la façana principal dona 
il·luminació i ventilació a aquesta estança. 

Al fons de l’habitatge resten tres espais més, d’il·luminació deficient, amb diferents usos en 
els últims anys en que ha estat habitada. Una zona de lavabo i emmagatzematge d’aigua, 
una zona de rentar, i un espai a la zona posterior de l’escala amb ús indeterminat. 

L’escala, a la que s’accedeix des de l’estar-menjador, dona accés a la planta superior que 
està dividida en 5 espais, dos d’ells dormitoris, un d’ells principal o de matrimoni, i un altre 
de menor superfície. Un espai sense acabar, potser amb servei de cambra de assecatge, 
un bany complet amb dutxa i al costat un magatzem, i per últim l’espai de galeria en el cos 
afegit, que inclou el que havia estat la latrina. 

El pati de la casa és una porció de terreny lateral al final del carrer, al que s’accedeix 
directament per una porta envellida de fusta de doble fulla, disposa de dos coberts 
deficientment conservats on probablement es guardava el bestiar domèstic de la casa. 

 

 MD 1.3  Tipologia constructiva i estat de conservació. 

 

L’estructura de la casa és típicament de murs de càrrega de gran gruix i forjats amb bigueta 
de fusta. La crugia esquerra te una llum de 4,65 m., el que excedeix els formats habituals 
de bigueta de fusta, i per això disposa d’un carregador de fusta que divideix la llum en dos.   

Als efectes de determinar la composició de les parets de càrrega i de la fonamentació, el 
passat 16 de juliol de 2013 es van realitzar una sèrie de cales, que localitzem en la fig. 1. 

La fonamentació de les parets de càrrega, segons la cala nº 1 no existeix. Es el gruix de la 
pròpia paret que recolza directament sobre el terreny. La cala està situada a la paret interior 
divisòria. 

Les parets principals, les exteriors i la divisòria interior, són de pedra i fang amb possible 
mescla de parts amb cal. Son parets de 50 cm. de gruix aproximadament, mida habitual 
per la tipologia de pedra i fang amb que estan construïdes. En planta primera estan 
revestides amb paper pintat en les habitacions principals, i presenten humitats degudes a 
filtracions provinents de la coberta i/o condensació a la façana principal.  

L’estructura horitzontal està formada per bigues de fusta vista i revoltons de peces 
ceràmiques revestides de morter i pintat de blanc. En la planta superior estan revestits amb 
morter pintat de color blanc als dormitoris. També a la planta coberta hi ha bigues de fusta 
amb llates vistes i peces ceràmiques que serveixen de base a la teula ceràmica. 

La coberta, a dos aigües amb carener paral·lel a la façana principal, està acabada amb 
teula ceràmica àrab. Té ondulacions produïdes per descens d’alguna biga o per la pròpia 
forma de la biga de fusta. El canaló que recull l’aigua del vessant a la façana principal ha 
estat reparat amb una làmina autoprotegida. En la façana posterior la coberta desguassa 
directament a l’androna, sense recollida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Localització de les cales. 

 

Les fusteries són de fusta pintada i el seu estat es no apte per a ser restaurat, ni tampoc 
tenen cap valor especial. En planta baixa hi ha dos finestres, una a la sala menjador i una 
altra a la cuina, més la porta d’entrada a l’habitatge. A la planta superior, al dormitori 
principal hi ha un balcó amb barana de ferro i dues finestres que donen il·luminació i 
ventilació a tots dos dormitoris. 

A La façana posterior hi ha una finestra de petites dimensions que ventila la recàmera o 
zona d’assecatge de planta 1ª i una segona al bany. 

Hi ha intervencions posteriors de petita entitat per a donar servei i usos diferents dels 
inicials als diferents espais, com el nou bany en planta superior. 
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Els paviments són de gres de 25x25 en planta baixa en la zona de menjador. I cuina. 
Terratzo i terratzo hidràulic en pl. 1ª a la zona de dormitoris. 

 

 MD 1.4  Planejament vigent. 

 

El Raval de Sant Martí ha estat objecte del “Pla de Millora Urbana del Raval de Sant Martí”, 
el text refós del qual va ser aprovat definitivament el 4 de novembre de 2010. Alguns 
paràmetres d’aquest PMU han estat modificats mitjançant la Modificació Puntual nº 21 del 
Pla General: Correcció d’errades al Raval de Sant Martí, publicada en data 17 de maig de 
2014. 

L’objectiu final d’aquest PMU és el de “preservar i potenciar la seva identitat urbana i 
morfològica”. 

Aquest Pla de Millora Urbana “assoleix la condició de Pla de Rehabilitació i Ordenació de 
Volums i té per objecte “...regular la composició volumètrica i de façana, ... posant especial 
èmfasi en la valoració i quantificació dels elements que conformen la imatge visual d’aquest 
indret, atès que l’objectiu final del PMU consisteix en preservar i potenciar la seva identitat 
urbana i morfològica”. El PMU estableix tres categories d’intervenció de l’edificació, segons 
el grau de preservació i l’abast de les modificacions admeses. Aquestes categories són: 
preservació integral; preservació parcial i ampliació de volums. L’edifici de Cal Purrós està 
inclòs en la segona categoria, i els projectes d’intervenció en les dues primeres categories 
requereixen l’informe favorable de la Comissió del Patrimoni Municipal i dels Serveis 
Tècnics municipals. En concret, i segons l’article 22, es permetran: 

Obres consistents en mantenir alineacions, volums actuals, façana i elements 
estructurals generals. Tant en els obres de reforma com de substitució de l’edificació 
s’adaptaran als criteris estètics predominants al conjunt del Raval. Les llicències 
d’enderroc d’aquestes edificacions hauran de contenir un reportatge documentat de 
forma que possibiliti la reconstrucció íntegra de l’edifici i precisaran l’informe 
favorable de la Comissió de Patrimoni municipal. 

El text refós estableix “criteris estètics i compositius” en l’apartat 3.3.4 de l’article 3, a partir 
d’una classificació d’estils arquitectònics comuna a les poblacions de la comarca. De les 
quatre proposades la que millor s’adapta al nostre edifici, i als veïns, és la de “construcció 
tradicional amb façana principal segons eixos verticals”, que: 

Comprèn un conjunt d’edificacions, on tot i mantenir els materials i tècniques de 
construcció tradicional, apareix una façana predominant, la façana principal 
ordenada segons criteris compositius neoclàssics, com la simetria i en alguns casos 
l’establiment d’un ordre compositiu diferent en cada planta. Apareixen elements 
ornamentals com les motllures i en paral·lel, una necessitat de majors dimensions en 
les obertures de façana amb aparició de mènsules i balustrades ... de composició 
tradicional del neoclàssic. 

Cal assenyalar també les prescripcions i recomanacions del article 23 del PMU, dedicades 
explícitament a les característiques formals de l’edificació en els casos de Preservació 
Parcial. Entre aquestes prescripcions, que s’estenen al llarg dels apartats 23.1, 23.2, 23.3  i 
23.4, del PMU, mereixen especial atenció les dedicades a  

La composició de façanes ... en els edificis sotmesos a preservació integral i parcial 
serà preceptiva la conservació de les façanes, llevat d’aquells elements fruit de 
transformacions irregulars de la composició general de l’edifici. Es podran admetre 
transformacions parcials encaminades a recuperar la composició original quan 
aquesta hagi estat alterada, o per l’adaptació de la construcció als paràmetres 
mínims ... que no suposin alteracions rellevants en la composició de la façana.  

La resta d’apartats del article 23, referents a les dimensions i proporcions de obertures, 
balcons, cornises i elements sortints i materials permesos, seran aplicades en el marc del 
criteri general de respecte als patrons repetidament al·ludits. 

Entre els usos admesos (Art. 4.6) hi figura el de “Habitatge unifamiliar – bifamiliar”, que és 
objecte del present projecte. La finca de Cal Purrós es troba referenciada dins el Pla com a 
C-03 - Jaime Petit, i se li atorga un sostre màxim de 251,86 m2, que coincideix amb el sostre 
existent, i un màxim de dos habitatges. 

Urbanísticament, doncs, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Text Refós del Pla 
de Millora Urbana del Raval de Sant Martí, així com al Pla General d’Ordenació de Begues 
del que deriva, el text refós del qual fou aprovat definitivament l’any 1997.  

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

Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 
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MD 2  Descripció del projecte.  

MD 2.1  Descripció general del projecte i dels espais exteriors adscrits.    

 

L’objecte del projecte és la rehabilitació de l’edifici de Cal Purrós per destinar-lo a habitatge 
dotacional. El volum construït coincideix amb l’existent, sense volums afegits. Es projecta 
subdividir l’únic habitatge existent en dos, un en cada planta. 

L’accés a l’habitatge de planta baixa es farà a través del pati existent, per la obertura 
existent en el cos afegit, de la qual es respectarà la configuració. Per accedir al pis superior 
es projecta una nova rampa que arrenca de la cantonada nord-est de la parcel·la, aprofitant 
que amb la nova urbanització queda situada 1,90 m per sobre del nivell de planta baixa. 
Aquesta rampa es desenvolupa en dos trams del 8% de pendent, i longitud 4,30 m, inferior 
per tant a 6m, i porta fins la façana est en planta primera del cos afegit, on es projecta una 
obertura nova. 

Es criteri del projecte utilitzar el cos a afegit com a espai intermedi, aprofitant el caràcter de 
les arcades existents, que serveixi d’accés, aparcament de bicicletes, per ubicar-hi 
comptadors de serveis i també d’espai per estendre la roba, entre d’altres possibles usos, 
garantint-ne una ventilació transversal permanent, i reservar el cos original pel programa 
principal dels habitatges. 

A la coberta, inclinada a dues aigües, s’hi col·locaran els elements necessaris per a les 
instal·lacions de telecomunicacions i xemeneies, així com els col·lectors solars per a la 
producció d’aigua calenta sanitària.  

Dels coberts existents en el pati, es conserva el que està adossat a la façana al carrer, que 
figura en el PMU també com a edificació de preservació parcial, amb una superfície 
construïda de 12,75 m2, mentre s’enderroquen altres construccions de caràcter més 
provisional, cobertes amb uralita. Una vegada implementat l’accés amb la rampa, resta una 
superfície de pati 84,46 m2. Es pavimenta parcialment, en l’àrea immediata a la casa i en el 
cobert, deixant la resta preparat per utilitzar-lo com a hort o jardí per l’usuari de la planta 
baixa i es neteja el mur de separació amb el carrer. 

 

MD 2.2  Justificació del compliment de la normativa urbanística.     

 

El projecte es desenvolupa en sòl urbà, i la seva qualificació deriva del Pla General 
d’ordenació de Begues i del Pla de Millora Urbana del Raval de Sant Martí. 

  

Zonificació 

- Zona 12 – Nucli Antic, segons el Pla General d’ordenació de Begues. 

- Zona 12A – Subzona de Nucli Històric. Edificació entre mitgeres, Segons la 
Modificació nº 14 del PGO. 

Categoria de Preservació segons el PMU Raval de Sant Martí. 

- Preservació parcial. Manteniment de d’alineacions, volums actuals, façana i elements 
estructurals generals.  

El projecte manté el volum actual i els murs de tancament originals, que són també 
l’estructura de suport dels forjats, i on només s’introdueixen modificacions menors. Aquests 
es substitueixen per forjats unidireccionals de nova construcció a la mateixa cota, que 
permeten assolir els estàndards d’ús vigents.   

Edificabilitat màxima. 

- 251,86 m2, segons el PMU.  

Aquesta edificabilitat deriva del volum existent. El projecte enderroca diversos coberts i 
elements afegits, de manera que l’edificabilitat final es de 217,67 m2. 

Tancament parcel·la. 

Es mantenen els tancaments de parcel·la existents. 

Ús. 

- Habitatge bifamiliar, ús recollit en el PMU. 

Densitat.  

- 2 habitatges, d’acord amb la modificació puntual del PMU del Raval de Sant Martí. 
(Article 8) 

S’ajunta un reportatge fotogràfic com a annex. 

 

 MD 2.3 Topografia. Disponibilitat del terreny. Serveis existents. 

 

Per la redacció del present projecte s’ha utilitzat com a base l’aixecament i l’estudi històric 
realitzat per l’AMB el Juliol de 2013. L’edifici no està ocupat i es propietat de l’ajuntament 
de Begues, de manera que està disponible. 

La parcel·la compta amb tots els serveis necessaris, atès que recentment s’han reurbanitzat 
completament tots els carrers adjacents.   

 

MD 2.4 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.    

 

De manera general  les intervencions de “rehabilitació i millora” constructiva que 
proposem, les hem orientat a partir dels “criteris estètics i compositius” a que fa referència 
l’apartat 3.3.4 de l’article 3, del Text Refós del PMU; el qual estableix una classificació 
d’estils arquitectònics a les poblacions de la comarca. De les quatre proposades recollim 
aquella que millor s’adapta al nostre edifici. És a dir, la de: “construcció tradicional amb 
façana principal segons eixos verticals”. Classificació que recollim quasi sencera per 
facilitar la comprensió de les propostes del present  projecte: 

Comprèn un conjunt d’edificacions, on tot i mantenir els materials i tècniques de 
construcció tradicional, apareix una façana predominant, la façana principal 
ordenada segons criteris compositius neoclàssics, com la simetria i en alguns casos 
l’establiment d’un ordre compositiu diferent en cada planta. Apareixen elements 
ornamentals com les motllures i en paral·lel, una necessitat de majors dimensions en 
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les obertures de façana amb aparició de mènsules i balustrades ... de composició 
tradicional del neoclàssic 

El projecte proposa mantenir les façanes existents, però es permet lleugeres modificacions 
de la configuració de forats en la línia de l’explicitat en el PMU: 

...serà preceptiva la conservació de les façanes, llevat d’aquells elements fruit de 
transformacions irregulars de la composició general de l’edifici. Es podran admetre 
transformacions parcials encaminades a recuperar la composició original quan 
aquesta hagi estat alterada, o per l’adaptació de la construcció als paràmetres 
mínims ... que no suposin alteracions rellevants en la composició de la façana 

Així, En la façana principal, les dues finestres de planta baixa a ambdós costats de la porta 
d’entrada, han patit una transformació modificant les proporcions habituals de directriu 
vertical d’aquesta tipologia arquitectònica, així com el tipus de persiana, que en el balcó i 
en les dues finestres de la planta pis, mantenen les originals de corda. Per aquest motiu 
proposem restituir la proporció vertical del patró compositiu originari. 

Igualment, la manca d’obertures en les façanes est i nord obliga a “adaptar la construcció 
als paràmetres mínims", en aquest cas els d’habitabilitat, obrint noves obertures, que 
permetin la ventilació i il·luminació adequades dels diferents espais, sempre respectant els 
criteris compositius fixats en l’article 23.2 del PMU.  

Comentada la configuració general de l’edifici en l’apartat MD 2.1”Descripció general del 
projecte i dels espais exteriors adscrits”, a continuació es fa una descripció de l’ús dona a 
l’edifici, indicant les seves característiques principals. 

El municipi no disposa d’ordenances pròpies que regulin l’ús d’habitatge, de manera que 
en el disseny dels habitatges es considera principalment el compliment del Decret 
141/2012 “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”, del 
qual es donarà compliment als requisits recollits en l’annex 4, grup A. 

Els habitatges són practicables d’acord al D. 141/2012.  

En l’interior dels habitatges l’alçada útil tindrà un valor mínim de 2,40m en sales i 
habitacions i un valor mínim de 2,20m en cuines, cambres higièniques i espais de 
circulació. Tots els habitatges disposen d’espais per a l’assecatge natural de la roba i de 
l’espai pertinent pera l’emmagatzematge personal i general. 

Donat que el programa d’ús residencial que proposa l’ajuntament, com a promotor de 
l’obra, és el de dos habitatges per a joves, s’opta per una distribució que permeti espais 
oberts i amplis, afavorits per uns superfície per habitatge generosa pel programa funcional 
previst. En aquest sentit presenta un inconvenient la posició del mur de carrega, que 
subdivideix la planta en dues crugies irregulars. S’opta doncs per desplaçar aquest mur per 
un de nou que subdivideixi en dos parts iguals la planta, una destinada a dormitoris i bany i 
una a un únic espai de sala i cuina. 

El programa funcional dels dos habitatges es composa així de una gran sala – menjador – 
cuina, on s’integra l’accés, dos dormitoris dobles, un dels quals pot ser destinat a estudi, i 
un bany complet practicable. En el cos auxiliar es reserva espai per l’equip de rentat de 
roba i l’assecador.  

S’adjunta una fitxa justificativa d’aquest Decret, seguint l’annex 1, donat que l’annex 4, grup 
A és exactament igual amb la diferencia que accepta reduir l’alçada lliure en estances i 
habitacions a 2,40 m. 

 

MD 2.5  Descripció general dels sistemes.   

 

Com hem comentat, s’opta per substituir els forjats existents, per l’estat poc segur dels 
sostres construïts amb bigueria de fusta a base de troncs rodons de 200 anys de vida i 
sense els aïllaments tèrmics i acústics de confort normatiu suficient. En eliminar els 
carregadors que divideixen la llum en la crugia més ampla es podrà complir amb l’alçada 
mínima normativa dels espais. Igualment, com s’ha comentat, s’enderrocarà la paret de 
càrrega interior. S’hauran també de enderrocar els elements afegits existents en el pati i 
netejar-lo. 

Els murs de façana existents no disposen de fonaments, però pel seu gruix poden 
assentar-se directament sobre el terreny, com han fet durant els dos darrers segles. Per 
tant l´única fonamentació nova serà feta amb sabates corregudes, pel nou mur de carrega 
interior i per la nova rampa exterior. Igualment, una nova solera permetrà separar l’interior 
de la planta baixa de les humitats del terreny. 

L’estructura estarà formada per murs de carrega, els existents en la façana i el nou mur 
interior de fàbrica de maó, que suportaran un forjat unidireccional nou de 4 m de llum.  

La envoltant exterior serà arrebossada i pintada, com en la façana principal actual. Aquest 
arrebossat s’estendrà per la resta de les façanes, on en l’actualitat hi ha parts sense 
revestiment. La coberta inclinada serà de teula àrab, reutilitzant les peces existents en 
l’actual, però dotant al forjat d’un nou aïllament tèrmic. Caldrà substituir les fusteries 
exteriors per unes de noves, que també seran de fusta amb persiana enrotllable exterior i 
cadascuna de les fulles conservarà la mateixes subdivisions. La nova fusteria permetrà 
també una vidrieria nova de doble vidre amb  cambra. Caldrà preveure l'enreixat de les 
finestres en planta baixa.      

Les particions interiors es faran amb envans guix laminat. En planta baixa es trasdosaran 
els murs existents, perquè en recolzar directament sobre el terreny seria difícil d’evitar 
humitats per capil·laritat en la seva base. La fusteria interior serà de fusta envernissada. 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 

- Trasdossat de paraments verticals amb plaques de guix laminat, a excepció de 
banys i cuines. 

- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins al sostre de banys i 
cuines que garanteixen que en els banys les zones de dutxa tindran el seu paviment 
i les seves parets impermeabilitzades fins una alçada de 2,10m. A la cuina l’acabat 
de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i fàcilment netejable. 

- Cel ras de plaques de guix laminat en habitatges pintat amb pintura plàstica en 
banys i cuines.  

- Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en la resta de sostres. 

- Paviment en habitatges, zones comuns i escales de gres extrussionat. 

- Fusteria de fusta natural. 
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El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions i clavegueram. S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els 
següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d’aigua, gas, electricitat i telecomunicacions (telefonia 
bàsica, televisió terrestre i radiodifusió sonora). 

- Evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

- Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs de 
les cuines. 

- Ventilació dels interiors dels habitatges. 

- Calefacció i instal·lació d’ACS en els habitatges 

- Energia solar tèrmica per a producció d’ACS per als habitatges 

- Instal·lacions de protecció contra incendi 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la 
resta de normativa d’aplicació. A més, la implantació de les instal·lacions en l’obra 
considera l’exigència de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en 
compliment del DB HR. 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, gas, electricitat i 
telecomunicacions. A la coberta de l’edifici es situen l’antena terrestre i les xemeneies. A la 
terrassa del petit volum annex es situen els captadors solars. A l’interior dels habitatges i en 
conductes d’obra es situen els elements comuns d’evacuació (aigües, ventilació, productes 
de la combustió i bafs de les cuines). En les zones comunes, la distribució horitzontal de 
les instal·lacions es fa per cel-ras. 

A l’entrada a l’habitatge es preveu un armari per col·locar les claus de pas i quadres de 
comandament i control de l’usuari, registrable des del rebedor. La distribució interior 
horitzontal dels diferents serveis es farà pel cel-ras de cuines, banys i passadissos i la 
distribució vertical es farà per l’interior dels envans de guix laminat. 

 

 

MD 2.6 Relació de superfícies útils i construïdes.    

 

Superfícies Útils i Construïdes per Planta 

Planta Baixa 

Superfície útil [m2]   Sup. Construïdes [m2] 

Habitatge    62,02    82,78 

Galeria - Accés  15,60    19,68 

Cobert Pati     8,62    12,75 

 

Planta Primera 

Superfície útil [m2]   Sup. Construïdes [m2] 

Habitatge    62,65    82,78   

Galeria – Accés  17,22    19,68 

 

Superfície total construïda: 217,67 m2 

 

 

 

 

Barcelona, 14 de Gener de 2015 

L’Arquitecte, 

 
 

Emili Donato i Folch 
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MD 3  Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici.       

 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat 
que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la 
LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, 
que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent 
manera:   

- Funcionalitat    Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges. 

      Accessibilitat. 

- Seguretat        Estructural 

    en cas d’Incendi 

    d’Utilització 

- Habitabilitat     Salubritat 

    Protecció contra el soroll 

    Estalvi d’energia  

   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de  

les instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 

 

 

MD 3.1  Condicions de funcionalitat de l’edifici.   

MD 3.1.1  Condicions funcionals relatives a l’ús.    

 

El disseny de l’edifici dóna resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el  D 
141/2012 sobre “Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” de 
manera que es satisfà el requisit bàsic d’utilització establert a la LOE. S’adjunta la fitxa 
justificativa del D 141/2012, on es recullen les condicions d’habitabilitat de l’edifici, els 
habitatges i les zones comunes. 

Quadre resum del programa funcional dels habitatges i compliment del D. 141/2012:    

 

 

Habitatges         Planta Baixa     Planta Primera 

Perímetre de façana (m)   22,78    34,60 

Sup útil/9 m2       6,89      6,96 

Superfície útil     62,02    62,65 

EMC Estar Menjador Cuina   31,67    31,99 

D1 Dormitori 1     12,03    12,34 

D2 Dormitori 2     11,55    11,55 

CH Bany       4,47      4,47 

Distribuïdor       2,30      2,30 

Espais Exteriors o intermedis 

Galeria – Safareig    15,60    17,22 

Cobert Pati       8,62       -  

 

La fitxa de justificació del decret 141/2012 es recull en l’annex de la present memòria. 

 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

 

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

Així doncs: 

L’edifici està directament comunicat amb la via pública.  
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A l’habitatge de planta baixa s’accedeix a través d’un itinerari accessible a través del 
pati privatiu. L’accessibilitat vertical s’assoleix mitjançant un itinerari practicable que 
comunica l’accés de l’edifici amb els habitatge ubicats en la primera planta. 

Aquesta comunicació vertical es resol amb una rampa de dos trams, de pendent 8% i 
longitud 4,28 m.     

L’accessibilitat horitzontal, la comunicació del punt d’accés a cada planta fins als 
habitatges es resol mitjançant un itinerari accessible. 

S’adjunta a l’annex de la present memòria la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA 
on es recullen les condicions que presenta aquest itinerari practicable. (La fitxa conté 
paràmetres de l’antic decret d’habitabilitat D55/2009) 

 

MD 3.2  Seguretat estructural.           
   

MD 3.2.1.  Sustentació de l’edifici: característiques del terreny.    

 

Caldrà enderrocar en primer lloc les parts de la construcció existents assenyalades en el 
corresponents plànols d’enderroc. No es preveu l’existència d’elements enterrats. El terreny 
és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a 
la façana principal. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs especials. 

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

 

MD 3.2.2.  Sistema estructural: bases de càlcul i accions.    

 

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

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

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

o DB SE  Seguretat estructural 

o DB SE-AE Accions a l’edificació 

o DB SE-C Fonaments 

o DB SE-A Acer 

o DB SE-F Fàbrica 

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

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

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

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a 
l’apartat de la Memòria Descriptiva (MD 3.3), Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta 
memòria. 

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es 
desenvolupen en aquest apartat. 
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Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel 
càlcul i la quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es 
desenvoluparà als apartats MC 2. “Sistema estructural” en la fase de projecte executiu.  

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

o Estats Límit Últims 

o Estat Límit de Servei 

o Estat Límit de Durabilitat 

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

o Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal 
de l’estructura 

o Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la 
construcció o reparació de l’estructura 

o Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

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

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2. 

 

- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG  
  

G : coeficient parcial d’una 
acció permanent 

Q : coeficient parcial per a 
una acció variable 

Gk: valor característic d’una 
acció permanent 

Qk: valor característic d’una 
acció variable simple 

Ad: valor de càlcul d’una 
acció accidental 

0,1,2 : coeficients de 
simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG  
  

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són 
els següents: 

 

Coeficients de simultaneïtat Categori
a 

0  1  2  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

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

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

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

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per 
a conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

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

 

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

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

 

ACCIONS 

Càrregues permanents (G) 

- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements 
Constructius, o de catàlegs comercials, tenint en compte la configuració de les diferents 
solucions) 

 

Materials: kN/m3 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 

Totxo calat 15,0 
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Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 

  

Revestiments: kN/m2 

Enguixat  0,15 

Arrebossat 0,20 

  

Elements constructius superficials kN/m2 

Forjat unidireccional, cassetó ceràmic, 20+5cm de cantell 3,00 

Teulada de teula ceràmica  0,70 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0,60 

Cel ras de guix  0,20 

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00 

  

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,40m) kN/ml 

Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5,32 

  

Total pesos propis considerats per planta kN/m2 

Sostre planta baixa habitatge 5,20 

Sostre planta coberta 4,15 

 

- Accions del terreny 

Es consideraran, si s’escau, les empentes del terreny segons les característiques que 
s’esmentaran a l’apartat MC 1 d’aquesta memòria en la fase de projecte executiu. 

 

Càrregues Variables (Q) 

- Sobrecàrregues d’ús 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 

(kN/m2) 

Càrrega
concentrada* 

(kN) 
A Zones residencials A1 Habitatges  2,0 2,0 

B 
Cobertes 
accessibles només 
per a conservació  

G1 Cobertes amb 
inclinació < 20º  1,0 2,0 

 
  

- Accions sobre baranes i divisòries 

Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada 
a la vora superior de: 

o F: Coberta transitable  1,6 kN/ml 

o A1: Habitatges   0,8 kN/ml 

Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 
0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m d’alçada.  

 

- Reducció de sobrecàrregues 

No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni 
horitzontals. 

 

 - Acció del vent 

L’edifici està ubicat en una zona urbana, amb una grau d’aspresa IV 

Alçada topogràfica de l’emplaçament: 399 m  

Alçada de l’edifici h: 6,40m 

Dimensió x: 9m 

Dimensió y: 5m 

Esveltesa h/x: 0,71 

Esveltesa h/y: 1.28   

Pressió estàtica considerada: qe= qb x ce x cp  

Càrrega bàsica de vent, qb=0.50 kN/m2 

Coeficient d’exposició, ce: planta baixa: 1,3  

 planta sotacoberta: 1,4     

Coeficient de pressió per edificis de pisos: cpx =   0,80   

csx =   0,60 

cpy =   0,80   

csy =  -0,40       

Per tant: 

Vent direcció x Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 ) 

planta baixa 0,52 0,39 

planta sotacoberta 0,56 0,425 

 

Vent direcció y Pressió (kN/m2) Succió  (kN/m2 ) 

planta baixa 0,52 -0,26 

planta sotacoberta 0,56 -0,28 
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- Accions tèrmiques 

No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat 
ja que no existeixen elements continus de més de 40 m i per tant no és necessari. 

No s’han projectat juntes de moviment dels murs de façana donat que son 
preexistents.  

 

- Càrrega de neu 

Zona climàtica d’hivern: Zona 2        

Alçada topogràfica: 399 m 

Sobrecàrrega de neu en terreny horitzontal: sk = 0,6 kN/m2           

Coeficient de forma de la coberta inclinada a nord 17,03º: μ = 1     

Coeficient de forma de la coberta inclinada a sud 17,03º: μ = 2     

Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada a 
nord:    qn = μ · sk = 0,6 kN/m2 

Càrrega de neu considerada sobre la projecció horitzontal de la coberta inclinada a 
sud:    qn = μ · sk = 1,2 kN/m2 

 

Accions accidentals (A) 

- Sisme 

L’acceleració sísmica bàsica de l’emplaçament és ab / g = 0,04 i l’edifici es classifica 
com d’importància normal. 

Per tant en aquest cas, segons la NCSE-02, un edifici de 4 plantes sobre rasant i amb 
estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars 
en les dues direccions queda exempt del seu compliment. 

 

- Incendi 

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats 
proposats pel DB SI, concretament segons l’annex C pels elements estructurals de 
formigó.  

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions 
indirectes derivades de l’incendi i per tant les accions aplicades en cas d’incendi són 
les mateixes que en situació permanent afectades amb els coeficients de 
simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que 
s’especifiquen en aquest apartat. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la 
intervenció dels bombers. 

Es justificació de la resistència al foc de l’estructura a l’apartat MC 2.2.1 al projecte 
d’execució 

 

- Impacte de vehicles 

No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho 
prescriu a no ser que ho estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho 
fa. 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions geotècniques 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les 
prescripcions del DB SE C i són els següents: 

 

Materials Accions Situació de 
dimensionat  Tipus  

R M E F 

Esfondrament 3,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,8 1,0 1,0 

Lliscament 1,5 1,0 1,0 1,0 
    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Persistent  
o 
transitòria Bolc:  

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,8 1,0 

 

Esfondrament 2,0 1,0 1,0 1,0 

Estabilitat global  1,0 1,2 1,0 1,0 

Lliscament  1,1 1,0 1,0 1,0 

    

1,0 1,0 0,9 1,0 

Extraordinària 
Bolc: 

Accions estabilitzadores  
Acciones desestabilitzadores  1,0 1,0 1,2 1,0 

 R : coeficient parcial per a la resistència del terreny 

 M : coeficient parcial per a les propietats dels materials, incloses les del terreny 

 E : coeficient parcial per a l’efecte de les accions 

 F : coeficient parcial per a les accions 

Els coeficients corresponents a la capacitat estructural dels elements de fonamentació i 
contenció són els establerts per l’EHE-08 i s’especifiquen a continuació. 

 

Coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les 
accions  amb les combinacions d’accions i els coeficients indicats en aquest apartat. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats al punts MC 2.1.”Fonamentació i contenció de terres” 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit 
Últims s’ajusten als especificats en el DB SE i complementàriament en l’EHE i són els 
següents: 
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Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit Últims 

Tipus de  
verificació Tipus d’ acció 

Situació 
persistent/transitòria Situació extraordinària 

desfavorable favorable desfavorable favorable 

Resistència 

Permanent: 

Pes propi, pes del 
terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,70 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1,0 0 

  
    

Estabilitat 

Permanent: 

Pes propi, pes del 
terreny 1,10 0,90 1,0 1,0 

Empentes del terreny 1,35 0,80 1,0 1,0 

Variable 1,50 0 1.0 0 

 

Els coeficients de seguretat per les accions emprats en les comprovacions dels Estats Límit 
de Servei s’ajusten als especificats en el DB SE  i complementàriament en l’EHE i són els 
següents: 

Coeficients parcials de seguretat () per a les accions en Estats Límit de Servei 

Tipus d’acció: desfavorable favorable 

Permanent 1,0 1,0 

Variable 1,0 0 

  

Deformacions admissibles 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C 
del CTE i són les següents: 

Valors límit basats en la distorsió angular, β 

Tipus d’estructura Límit 

Estructures reticulades amb envans de separació 1/500 

 

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2,5cm 

Pel que fa a l’estructura s’ha verificat que, per a les situacions de dimensionat pertinents, 
l’efecte de les accions no arriba al valor límit admissible de deformació establert a tal efecte 
i que, seguint les prescripcions del DB SE, en aquest cas són els següents: 

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta: 

o Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids 
sense juntes 

o Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids 
amb juntes 

o Fletxa < 1/300 en la resta dels casos 

Limitacions dels desplaçaments horitzontals: 

o desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici 

o desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles  

 

Vibracions i Fatiga 

Donat l’ús de l’edifici no es considera susceptible de patir vibracions que puguin produir el 
col·lapse de l’estructura i per tant no resulta necessari fer aquest tipus de comprovació. 

Pel que fa a la fatiga, aquest estat límit, tampoc resulta necessari comprovar-lo, només cal 
tenir-la en compte en els elements estructurals interns de l’ascensor per part del 
subministrador i instal·lador d’aquest aparell. 
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MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi.            

 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

S’adjunten les fitxes justificatives del compliment del DB SI en “Edifici d’habitatges 
plurifamiliar”. A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en 
cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI. 

 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li es d’aplicació 
l’exigència SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI [].  

 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi 

L’edifici està compartimentat en tres sectors d’incendi que es corresponen amb els usos 
previstos i que han de tenir una resistència al foc EI (t): 

o Residencial habitatge: EI 60, l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 80 cm (< 15 
m) 

Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi.  

 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi 

La mitgera tindrà una resistència al foc EI 120.  

La façana de l’edifici garanteix les franges EI 60: de 0,50m en la trobada amb la mitgera. 

 

Condicions de resistència al foc de l’estructura 

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

o R 60 en la zona d’ús habitatge, ja que l’alçada d’evacuació de l’edifici és de 80 
cm 

 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Els habitatges, un per planta, tenen una sortida d’edifici cadascun, be a través d’una rampa 
que supera un desnivell de 80 cm, be directament al pati que porta directament al carrer.  

 

 

Instal·lacions de protecció contra incendi 

La inexistència d’espais comuns de circulació pels dos habitatges fa que no s’hagi 
considerat la col·locació d’extintors, donat que l’origen d’evacuació es troba ja en un espai 
exterior. 

S’adjunta fitxa de compliment de la normativa. 
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MD 3.4  Seguretat d’utilització i accessibilitat.   

 

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

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document 
Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la Llei 17/2008 del Dret a 
l’Habitatge, el D. 141/2012 de “Condicions d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 
“Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

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

 

MD 3.4.1  Condicions per limitar el risc de caigudes (SUA 1) 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments, els desnivells 
i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i amb alçada 
segons el desnivell que s’està protegint. Es considera la configuració de les rampes. 
Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment 
desmuntables. 

 

MD 3.4.2  Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament (SUA 2) 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de 
produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el 
nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallaran als apartats MC 3 
“Sistemes envolvent i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i 
d’acabats interiors”. També es considera, la protecció a enganxades amb elements 
d’obertures i tancaments automàtics. 

 

MD 3.4.3  Condicions per limitar el risc d’immobilització (SUA 3) 

Els diferents banys dels habitatges tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de 
l’exterior. 

 

MD 3.4.4  Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada 
(SUA 4) 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes 
de circulació, tant interior com exterior i els valors es recolliran a l’apartat MC 6.10 
“Subministrament elèctric i instal·lacions d’il·luminació”. 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, fins a la sortida a 
l’exterior i els valors es recolliran a l’apartat MC 6.10 “Subministrament elèctric i 
instal·lacions d’il·luminació”. 

 

MD 3.4.5 Condicions per limitar el ric d’ofegament (SUA 6) 

L’aljub previst està protegit per una tapa amb la suficient resistència i un pany només 
accessible al personal autoritzat. 

 

MD 3.4.6 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp (SUA 8)  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de 
disposar-ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació, el valor 4 del nivell de protecció 
està dins dels marges on la instal·lació no és obligatòria.  

 

MD 3.4.7 Condicions d’accessibilitat (SUA 9) 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat 
MD 3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

 

Altres apartats del DB SUA no són d’aplicació en aquest projecte, en no existir situacions 
d’alta ocupació (SUA 5) o risc per vehicles en moviment (SUA 7), ll 

S’adjunta la fitxa justificativa del DB SUA “Seguretat d’utilització en els edificis 
d’habitatges”. En aquest cas es fa servir la fitxa d’habitatges unifamiliars, per que el present 
projecte no contempla elements comunitaris. 

S’adjunta també fitxa justificativa del DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp”. 
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MD 3.5  Salubritat. 

 

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

S’adjunta fitxa justificativa general de compliment del DB HS. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici. 

 

MD 3.5.1  Protecció contra la humitat. 

L’edifici, en partir de la conservació d’unes façanes protegides per la normativa vigent, es 
troba fora de l’àmbit d’aplicació del CTE HS1, en ser incompatible amb el seu grau de 
protecció, al menys en el que es correspon a façanes i contacte amb el terreny d’aquestes. 

En el disseny de la coberta es considerarà allò previst en l’apartat 2.4 de l’HE 1 

 

MD 3.5.2  Recollida i evacuació de residus. 

Es garanteixen els paràmetres que determina el DB HS 2, així com les especificacions del 
Decret 21/2006 de criteris ambiental i d’Ecoeficiència en l’interior dels habitatges edificis. 

En tractar-se de dos habitatges sense espais comuns es preveu únicament l’espai 
d’emmagatzematge immediat als habitatges, pel que es preveu un espai de 225 dm3, i 
s’adjunta fitxa justificativa del DB HS2.  

 

MD 3.6  Protecció contra el soroll.      . 

     

L’edifici, parteix de la conservació d’unes façanes protegides per la normativa vigent, i per 
tant es troba fora de l’àmbit d’aplicació del DB HR, en tractar-se de la rehabilitació integral 
d’un edifici protegit.  

 

MD 3.7  Estalvi d’energia. Limitació del consum i la demanda energètica.
   

L’edifici està fora de l’àmbit d’aplicació de l’exigència bàsica HE 0 del CTE: Limitació del 
consum energètic, en no tractar-se de un nou edifici ni de l’ampliació d’un existent.  

I també està fora de l’àmbit d’aplicació de l’exigència bàsica de HE-1 del CTE: Limitació de 
la demanda energètica, en tractar-se d’un edifici protegit.   

La solució aportada s’ajusta als paràmetres del CTE i del decret d’ecoeficiència en quan a 
aïllament tèrmic a la nova coberta. Però la configuració dels paraments verticals existents 
n’impossibilita el compliment del paràmetre de transmitància tèrmica. El gruix d’aquests, de 

tota manera, els permet fer funcions de regulador tèrmic gracies a la seva gran inèrcia 
tèrmica.  

Es projecte auna nova instal·lació de calefacció, que garanteix les exigències bàsiques 
contingudes al DB HE2 – Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, i al decret 
d’ecoeficiència. 

Igualment, les instal·lacions compliran amb les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i seguretat contemplades al RITE 07 (RD 1027/2007). 

El DB HE3, Eficiència en les instal·lacions d’il·luminació, exclou l’interior dels habitatges del 
seu àmbit d’aplicació. 

S’està dins de l’àmbit d’aplicació del DB HE4, contribució solar mínima d’aigua calenta 
sanitària, en produir-se una demanda d’ACS superior a 50 l/d. Per tant es dissenya una 
instal·lació nova de producció d’ACS amb energia solar, els càlculs justificatius de la qual 
es recullen en l’annex de fitxes i càlculs de la present memòria. 

S’està també fora de l’àmbit d’aplicació del DB HE5, contribució fotovoltaica mínima de 
energia elèctrica, en no arribar-se a la superfície mínima de reforma.   

 

MD 3.8  Altres requisits de l’edifici.      

 

Accés al servei de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les 
infraestructures de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras 
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 
28/02/1998). Les reserves i previsions d’espais corresponents es consideraran a la Memòria 
Constructiva en el Sistema de Condicionament, Instal·lacions i Serveis (MC 6.11) 

 

Ecoeficiència  

El projecte incorpora els criteris d’ecoeficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la 
Generalitat de Catalunya relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i 
els residus. 

Cadascuna de les mesures adoptades es reflectirà en l’apartat de la Memòria Constructiva 
corresponent al sistema al qual es refereix (envolvent, instal·lacions, etc.) i, en alguns 
casos, també en els Plànols i/o els Amidaments. També s’incorpora, com a annex al 
projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es generaran durant l’obra.  

A més dels paràmetres obligatoris, s’han adoptat d’altres amb l’objecte de superar els 10 
punts mínims establerts pel Decret, fent un total de 11 punts. Al final d’aquest capítol s’ha 
incorporat una fitxa resum, justificativa del seu compliment.  

Com a informació complementària a la de la fitxa, s’opta perquè hi hagi dues famílies de 
productes de la construcció de l’edifici que disposaran del Distintiu de garantia de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya, les aixetes dels aparells sanitaris i les pintures.    
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA. 

 

Passem a continuació a descriure els diferents sistemes constructius que es veuran 
modificats o substituïts per la reforma. 

 

 MC.1 Treballs previs 

Es procedirà en primer lloc a la deconstrucció ordenada de l’interior de l’edifici i dels 
pavellons annexos. Caldrà especial atenció als següents punts: 

‐ Conservació de les teules existents, per la seva posterior reutilització. 

‐ Retirada controlada de les plaques de fibrociment de la coberta dels coberts del pati. 

‐ Vigilància del manteniment de la estabilitat de les parets existents al llarg del procés 
de deconstrucció. 

 

  MD 4.2 Sustentació. 

La fonamentació prevista inclou: Realització de noves sabates corregudes per les parets de 
carrega de fàbrica de maó de nova creació. Recalçament de part de la paret existent en el 
cos annex, allà on el fet que el nivell de terra estigui per sobre de la resta de la edificació 
suggereix que pugui ser necessari.  

 

 MD 4.3 Sistema estructural.  

La intervenció prevista no altera el sistema estructural vertical existent; Reutilitza les parets 
perimetrals i substitueix la paret central per una nova, de manera que la planta s’ordeni en 
dues crugies iguals.  

L’estructura vertical existent està composada doncs per parets de al voltant de 50 cm de 
gruix de composició mixta, on s’observen parts de paredat, de tapial i de maó. Les parets 
de carrega de nova creació seran de fàbrica de maó massís. 

Els forjats estaran composats per biguetes semiresistents de formigó de 60 cm d’intereix, 
amb revoltons ceràmics i una capa de compressió de cinc centímetres, per un gruix total de 
22 cm. autoportants metàl·liques de secció constat i entarimat de peces ceràmiques sobre 
revoltons. L’intereix de les biguetes és de 60 cm i la seva llum és de 4,05 m en el cos 
principal i de 3,50 m en el cos annex. 

El forjat recolzarà en la paret existent. El sostre de planta primera s’empotrarà en ella, el 
que implicarà la realització d’una regata horitzontal al llarg de la paret. Les dimensions i 
profunditat d’aquesta dependran de l’estat concret de cadascuna de les parets i hauran de 
ser comprovats in situ per la direcció facultativa. 

En el cos annex que es conserva, també es substituirà el sostre existent per un forjat nou 
de les mateixes característiques.  

 

 MD 4.4 Sistema d’envolvent i acabats exteriors.  

Es tindrà en compte en la mida del possible, el compliment de l’exigit en el DB HS1 
Protecció davant de la humitat. Les façanes però mantindran la seva composició actual, 
mantenint com a filtre bioclimàtic la massa de la pròpia paret, i per tant, renunciant a la 
col·locació d’aïllament.  

La façana es composarà d’un acabat arrebossat sobre el mur heterogeni existent. Constarà 
d’un trasdossat interior de cartró guix. 

La fusteria exterior serà de fusta de pi per a pintar, amb escopidors de teca i bastiments de 
tipus duella, enrasada pel pla interior de la façana. L’envidrament serà amb cambra d’aire.  

En les cobertes es realitzarà un forjat nou, sobre el que es disposaran aïllament, làmina 
impermeable i les teules existents reutilitzades, en la mida que sigui possible.  

En la construcció auxiliar del pati, la nova coberta serà un terrat pla practicable, acabat amb 
rajola ceràmica de 30x15 cm.  

 

 MD 4.5 Sistema de compartimentació i acabats interiors. 

Tots els elements del sistemes de compartimentació i acabats interiors que conformen 
l’edifici compliran les exigències definides en el CTE que els hi siguin d’aplicació, 
especialment les contingudes en:     

‐ DB HS1 Protecció davant la humitat. 
‐ DB HE1 Limitació de la demanda energètica. 
‐ DB HR Protecció davant del soroll. 
‐ DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 
‐ DB SI Seguretat en cas d’incendi. 
‐ DB SE Seguretat estructural. 

Es realitzaran amb parets de maó buit o totxana, segons sigui necessari, i els acabats seran 
guix i pintura en l’interior dels habitatges, alicatat en les cambres humides i enfoscat en 
zones d’ús comú. 

Els paviments seran de gres, tant en zones comunes, l’interior dels habitatges i en les 
zones humides dels interiors. 

 

 MD 4.6 Sistema d’acondicionament, instal·lacions i serveis.  

El disseny i dimensionat de les instal·lacions de l’actuació permetran satisfer els requisits 
del CTE i de la resta de normativa d’obligat compliment, donat que és procedirà a la 
substitució de la majoria d’instal·lacions existents. 

 

‐ Ascensor 

No cal la instal·lació d’un ascensor, ates el nombre d’habitatges i la possibilitat d’accedir-hi 
a peu pla a tots ells..  

 

‐ Recollida i evacuació de residus.  
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L’edifici satisfarà les exigències bàsiques definides en el DB HS2 Recollida i evacuació 
de residus, en lo referent a l’interior dels habitatges. Preveurà un espai de 150 dm3 per 
la separació de residus en l’interior dels habitatges. 

 

‐ Subministrament d’aigua. 

La instal·lació es dissenyarà de manera que garanteixi les exigències bàsiques 
contingudes al DB HS4 del CTE i les altres reglamentacions que siguin d’aplicació en 
quant a: 

- Qualitat de l’aigua. 
- Proteccions contra retorns. 
- Condicions mínimes de subministrament en els punts de consum (cabal i pressió) 
- Manteniment. 
- Estalvi d’aigua. 

La nova instal·lació donarà servei a 2 habitatges i el subministrament serà directe de la 
xarxa pública, amb comptador divisionari en armari situat el cobert a conservar al pati.  

Els habitatges disposaran d’aigua freda i calenta que alimentarà els següents equips: 
rentamans, dutxes i piques de cuina. Es deixarà una pressa d’aigua freda i una altra de 
calenta per l’alimentació de rentadores i rentavaixelles, de manera que aquests equips 
puguin ser bi-tèrmics. Els inodors s’alimentaran amb aigua freda, i tindran polsadors de 
doble descàrrega.  

Es garantitzarà la seva ventilació, així com el desguàs per gravetat a la xarxa de 
sanejament.  

 

- Evacuació d’aigües.  

Els nous elements de la instal·lació es dissenyen de manera que garanteixi les exigències 
bàsiques del HS5 del CTE i altres reglamentacions en quant a: 

- Ventilació. 
- Traçat. 
- Dimensionat. 
- Manteniment. 

La instal·lació de subministrament d’aigües recull de manera separada les aigües residuals 
i pluvials de l’edifici, conduint-les fins a una arqueta única al límit de la propietat, d’on surt 
en una conducció única cap a la xarxa municipal. S’evita l’entrada de gasos en la 
instal·lació amb la col·locació de taps hidràulics.  

 

- Subministrament de combustible. 

Es preveu la instal·lació de gas en tots els habitatges, d’acord amb la normativa vigent. 

 

- Evacuació de fums i bafs. 

La instal·lació de fums i bafs ha de satisfer l’exigència del HS3 – qualitat de l’aire 
interior, i del decret 141/2012 – Requisits mínims d’habitabilitat.  

Per l’evacuació dels bafs dels aparells de cocció es disposarà d’un sistema d’extracció 
mecànica sobre cada cuina connectat a una conducció que es perllongarà fins la 
coberta de l’edifici. 

 

- Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació. 

La instal·lació d’electricitat donarà servei als 2 habitatges proposats. Aquesta 
instal·lació complirà amb la normativa vigent, de manera que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en 
condicions de seguretat.  

L’edifici disposarà de subministrament elèctric, (amb una tensió en el seu interior de 
230 volts en alimentació monofàsica i 230/400 en alimentació trifàsica) garantint la 
seguretat de les persones i els bens i assegurant el normal funcionament d’altres 
instal·lacions i serveis.  

Es consideren els requisits definits en el CTE (RD 314/2006); en el DB SU – Seguretat 
d’utilització, i en concret la secció 4 - Seguretat davant el risc causat por il·luminació 
inadequada, així como els definits en el DB HE-3 - Eficiència energètica de las instal·lacions 
de il·luminació i les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’ Ecoeficiència. 

Incloses en el projecte hi ha els llums, model walky per l’exterior, Muna/Bos codi 5031 en 
sala, cuina i dormitoris, Muna/Bos codi 5015 al distribuïdor i model Anywai per bany, totes 
d’IGuzzini.  

 

- Telecomunicacions. 

Generem 2 entitats que disposaran d’un sistema de telecomunicacions, el qual haurà de 
disposar d’espais en les zones comunes per satisfer la normativa d’elements comuns. 

 

- Instal·lació de ventilació.  

L’edifici disposa d’un sistema de ventilació independent per l’interior de cada habitatge 
que satisfà l’exigència bàsica HS3 – Qualitat de l’aire interior, mitjançant l’aportació 
d’aire exterior i l’expulsió d’aire contaminat, tenint en compte el cabal mínim de 
ventilació de l’habitatge. A més, haurà de satisfer les exigències de protecció davant del 
soroll.  

Un sistema de ventilació híbrida garantirà la circulació d’aire des dels locals secs fins la 
seva extracció pels locals humits. La sala i les habitacions tindran admissions d’aire exterior 
i la cuina i la cambra higiènica obertures d’extracció de l’aire viciat.   

 

- Instal·lacions tèrmiques. 

El projecte preveu que els nous habitatges disposin de calefacció i producció 
instantània d’ACS, que es farà mitjançant una caldera mixta estanca, i anirà 
complementada amb aigua calenta produïda per col·lectors solars tèrmics.  
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Les instal·lacions es dissenyaran de manera que garanteixin les exigències bàsiques 
contingudes al DB HE2 – Rendiment de les instal·lacions tèrmiques, i el decret 
d’ecoeficiència. 

Igualment, les instal·lacions compliran amb les exigències tècniques de benestar i higiene, 
eficiència energètica i seguretat contemplades al RITE 07 (RD 1027/2007). 

 

- Instal·lacions de protecció contra incendis. 

S’atendrà a lo disposat en el DB-SI – Seguretat en cas d’incendi per garantir: 

- La intervenció dels bombers 
- Resistència estructural a l’incendi  
- Evacuació d’ocupants 
- Instal·lacions de protecció contra incendis 

I controlar: 

- La propagació interior 
- La propagació exterior 

Segons lo establert a la taula Tabla 1.1, Dotació de instal·lacions de protecció contra 
incendis del DB-SI, en la seva secció 4, s’instal·larà un extintor per planta, per no tenir cap 
punt més de 15 m de recorregut en cada planta, com a màxim, des de tot origen 
d’evacuació.  

Aquests extintors seran d’eficàcia: 21A – 113B y col·locació ≤1,70 m sobre el nivell del 
paviment, segons RIPCI. Es considerarà que els elements verticals separadors a un altre 
edifici hauran de ser con a mínim EI 120 i que les façanes al menys EI 60. 

 

- Instal·lacions industrials: maquinaria, pont grua, etc... 

No es preveu la instal·lació de cap mena de maquinaria industrial.  
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MN NORMATIVA APLICABLE. 

 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 

Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Requisits bàsics de qualitat en l’edificació 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

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

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

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

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

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         

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

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

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

 

Seguretat estructural 

 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 
Seguretat en cas d’incendi 

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i 
la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 
13/3/2014 

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

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

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

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

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

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

Libro de Órdenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

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

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

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

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

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

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

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

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

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

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

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

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

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

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

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

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

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

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

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

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

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

 

Sistemes constructius 
 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

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

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

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

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Normativa dels sistemes constructius de l’edifici.  

 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

 

Instal·lacions d’ascensors 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que 
remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              derogada pel 
RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Sistemes estructurals 

 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

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

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

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

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com 
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

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

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

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

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

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

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

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

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

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

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

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

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

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

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

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions tèrmiques 

 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

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

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

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

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

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

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

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

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

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

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

 

Instal·lacions de combustibles 
 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
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RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

Instal·lacions d’electricitat 

 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

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

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

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

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

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

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

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

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

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

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

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

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

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

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

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

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

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

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

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) 
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

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

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

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

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

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

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

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

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación 
para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 
comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals 
de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

 

 

Certificació energètica dels edificis 
 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 
12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) en vigor el 13/3/2014 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

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

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 
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O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA ANNEXOS A LA MEMÒRIA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA FT Fitxes Justificatives Compliment de la Normativa i càlculs.  
 

- Habitabilitat - Fitxa de justificació del decret 141/2012. 
- Accessibilitat - Fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA. 
- Seguretat en cas d’Incendi. 
- Fitxa justificativa del DB SUA “Seguretat d’utilització en els edificis 

d’habitatges”. 
- Fitxa justificativa del DB SUA-8 “Instal·lació de protecció al llamp”. 
- Fitxes justificatives del DB HS “Salubritat”. 
- Fitxa justificativa de compliment del decret d’Ecoeficiència. 
- Fitxa justificativa de compliment del REBT. 
- Càlculs de la instal·lació de captadors solars. 

�
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EDIFICI plurifamiliar de nova construcció - zones comunes
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Referència del projecte:  

Àmbi t  d ’ap l i cac ió :     Edi f ic is  p lur i fami l iars  d ’obra  nova   
 

 

 

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS (zones comunes)  ANNEX 1 apartat 2 

 � Accessibilitat  
 

disposar d’un itinerari accessible (1) per accedir a cadascun dels habitatges 
excepció: en cas de impossibilitat tècnica i que l’entorn existent no ho permeti: 

� garantir itinerari practicable, o bé 
 � preveure espais suficients per poder instal·lar en el futur els productes necessaris per 

disposar d’un itinerari practicable 

 

� Accés a l’habitatge 
 

es realitza a través de   � espai d’ús públic, espai comú o espai annex al mateix habitatge al qual 
es té accés de la mateixa manera 

 

  � Espais comuns de circulació inscripció d’un cercle de �  � 1,50m als espais que estan situats davant de la porta de l’ascensor 
excepció: en edificis � PB+2 que no tinguin cap habitatge accessible  � s’admet la inscripció d’un cercle 

de �  � 1,20m davant de la porta de l’ascensor (2)  

 � Escales  el nombre, les dimensions, la ventilació i les característiques de les escales seran segons el CTE 
DB SI Seguretat en cas d’incendi i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

 � Ascensors 1 ascensor   si els habitatges no són directament accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda. S’admeten supòsits d’impossibilitat tècnica o econòmica per a:  

   * edificis amb nombre d’habitatges � 4 (3)   
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés 

a qualsevol habitatge � 8m (PB +2) 
� previsió d’espai per a ascensor (4)   

   * edificis amb nombre d’habitatges � 4 (3)   
* desnivell entre la cota d’entrada a l’edifici i l’accés a 

qualsevol habitatge � 8m (PB +2) 
* nombre d’habitatges per planta � 2 (3)  

� previsió d’espai per a 
plataforma elevadora vertical (5) ó 

� escala d’amplada mínima 1,20m per 
admetre plataforma elevadora inclinada 

 

  * solars en sòl urbà consolidat amb L de façana < 6,5m 
* màxim PB+2 

� previsió d’espai per a 
plataforma elevadora vertical (5)  

2 ascensors quan:   
 

núm.  plantes PB +3 PB+4 PB+5 PB+6 PB+7 PB+8 PB+9 
núm.  habitatges (6) >32 >28 >26 >24 >21 >16 sempre 

 habitacions cuines - banys - escales  
� 3 P � � 3m ; S � 9m2 � � 2,5m ; S � 6m2 

> 3 P � � 3m ; � Sup  � 1,90 m2 / P de més � � 2,5m ; � Sup  � 0,90 m2 / P de més 
 

Dimensions: 
segons les peces 
que hi ventilen i el 
núm. de plantes (P) 
del pati: (7)  

 

Característiques generals:  
- més de 2 plantes d’altura � han de disposar de presa d’aire des de l’exterior (8) 
- si es cobreixen amb claraboia � es garanteix una sortida d’aire en el seu coronament de 

superfície � 2/3 superfície del pati en planta  
 

� Patis de ventilació  
 
 
 
 
 
 
 

 

 - els patis de ventilació o relacionats amb l’ús de l’habitatge no es podran utilitzar per a la 
ventilació directa d’aparcaments col·lectius ni locals amb activitats industrials o sorolloses 

 

� Espais per a ús de la 
comunitat 
 

Edificis de � 8 habitatges disposen d’un espai, en les següents condicions: 
- accessible des de l’exterior o zones comunes 
- dimensions mínimes: 1,20 x 0,80m (+ 0,05 m2 / habitatge a partir de 12 habitatges); h� 2,20m 
- si l’espai té amplada >1,20m es pot utilitzar com a cambra (pot donar servei a altres usos) 
- disposa de desguàs, presa d’aigua i punt de llum 

� Infraestr. comuna de telecom. És conforme a la normativa vigent en matèria de telecomunicacions 

 

Altres condicions   Sens perjudici del que es preveu en el Decret, tots els habitatges han de complir també  les 
condicions que s’estableixen a la resta de les normes sectorials aplicables  

 

(1) Itinerari accessible: Els paràmetres de disseny es regulen a l’apartat 2.3 de l’Annex 2 del “Codi d’accessibilitat de Catalunya” (D. 135/1995) 
(2) Aquest valor entra en contradicció amb el CTE DB SUA-9 (apartat 1.1.3 i Annex Terminologia) que fixa un cercle de � �1,50m 
(3) No es consideren els habitatges de la planta d’accés 
(4) Previsió d’espai per a ascensor: el Decret fixa com a dimensions mínimes 1,60 x 1,60m  (embarcament simple o doble a 180º) o 1,90 x 1,60m 

(embarcament doble a 90º)  i preveure la connexió amb les zones comunes i els habitatges d’acord amb el codi d’accessibilitat vigent 
(5) Previsió d’espai per a plataforma elevadora vertical: el Decret fixa com a dimensions mínimes 1,50 x 1,50m  
(6) Habitatges per sobre de planta baixa 
(7) S’admetrà la inscripció d’un cercle � �1,80m en patis per ventilar i il·luminar caixes d’escala i cambres higièniques fins a un màxim de 3 plantes d’altura, el 

diàmetre s’incrementarà �� � 0,10m per cada planta de més 
(8) Presa d’aire des de l’exterior en patis: sup. � sup. pati /100, situada entre la part inferior del pati i el primer forjat immediatament superior 
 

✔

✔

✔
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HABITATGE de nova construcció
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CONDICIONS DE L’HABITATGE  Caracter íst iques generals 

� SUPERFÍCIE 

 

Superfície útil 
interior 

� 36 m2 

E-M-C � 20 m2  

 
� ESPAIS D’ÚS 

COMÚ 
Sala d’estar: E 
Menjador: M 
Cuina: C 
Espais practicables  

EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 

- una aigüera, 
- un aparell de cocció 
- sistema d’extracció mecànica connectat per a 

l’evacuació de bafs i fums fins a la coberta 

H-1 � S � 6 m2  Practicable Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

H-2 � S � 6 m2     Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

H-3 � S � 6 m2             Permet inscripció quadrat 2,60 x 2,60m 

� HABITACIONS (H) 

H-4 i següents � S � 6 m2    Permet inscripció quadrat 2,00 x 2,00m 

� espais per a 
emmagatzematge 

Personal  (ep)    

pot estar situat dins o 
fora de les habitacions  

       (fons x amplada x alçada) 

habitació  � 6 m2 � ep mínim 0,60 x 1,00 x 2,00m 

habitació  � 8 m2 � ep mínim 0,60 x 1,50 x 2,00m  

� CAMBRES 
HIGIÈNIQUES (CH) 

dotació obligatòria 
mín. practicable 
  

- vàter 
- rentamans 
- dutxa o banyera 

� EQUIP rentat de roba Instal·lació completa per a un equip de rentat de roba. Si la rentadora 
s’integra en una CH � és dotació fixa a efectes d’accessibilitat 

� ESTENEDOR S’ha de preveure una solució (individual o col·lectiva) per a l’assecat natural 
de la roba, protegit de les vistes des d’espai públic. 

Excepcionalment, es preveurà l’eixugada mecànica:  
- si s’acredita impossibilitat de l’assecat natural per normativa o OOMM, o 
- en cas d’habitatge accessible quan la solució per a l’eixugada natural 

siguin estenedors col·lectius en coberta no accessibles 

Porter electrònic 
o sistema similar 

Facilita l’entrada i permet la comunicació interactiva 
des de l’accés a l’edifici amb l’habitatge. 

� altres EQUIPS 

Sistema d’accés als 
serveis de 
Telecomunicacions 

L’habitatge disposa, com a mínim, els serveis 
especificats a la normativa que regula les 
infraestructures comunes de telecomunicacions.  

Habitabilitat i Ocupació 
Composició mínima: 

una estança (E), una cambra higiènica  
(CH), un equip de cuina, admetre 
directament la instal·lació d’un equip de 
rentat roba i preveure una solució per a 
l’assecat natural de la roba 

Quan l’estança sigui un únic espai 
haurà de permetre la compartimentació 
d’una habitació de 8m2, sense que la 
sala d’estar ni l’habitació perdin els 
seus requisits obligatoris 

Façana mínima: 
- disposen, com a mínim, d’una façana 

oberta a l’espai lliure exterior a l’edifici  

- perímetre de façana, L (m) � 

Alçada mínima habitable: 
- h lliure � 2,50m 
- h lliure � 2,20m en CH, cuina i e. circulació 

Accessibilitat 
Els habitatges són practicables. 

Habitatges desenvolupats en un nivell: 
garanteixen a les persones amb mobilitat 
reduïda, l’accés i la utilització, de manera 
autònoma d’un espai d’ús comú, una 
habitació, la dotació higiènica mínima i 
l’equip de cuina. 
Habitatges desenvolupats en dos nivells:
serà practicable, l’accés, 1CH, la cuina i 
l’espai comú o 1 habitació 

- porta d’accés habitatge: 0,80 x 2,00m 
- espais de circulació que: 

* connecten l’accés amb els espais 
practicables � amplada � 1,00m 

- peces practicables: 
* inscripció d’un cercle de Ø �1,20m: 

- davant de la porta d’accés i 
- a l’interior 

* recorreguts interiors amplada �0,80m 

Habi ta tges t ipus de l  projecte 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      
 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      
 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      
 

Habi ta tge:    Ex is tènc ia  i / o  nombre  d ’es tances  i  espa is  

Sup. útil int.( � 36m2) Perímetre façana, L E - M - C  E - M  C  H  C H  altres peces (AP) 
(garantir L=Su/9 �             m) 

Su �                     m2 L =                 m 

 

      

L � 
9

Su     

habitatge tipus Planta Baixa

77,62 22,80

8,62 1 1 1

79,87

habitatge tipus Planta Primera

34,60

8,87 1 1 1

habitatge tipus

0,00

habitatge tipus

0,00
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ESPAIS dels habitatges de nova construcció
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ESTAR-MENJ ADOR-CUINA (E -M-C) ,  espa i  d ’ús  comú �  espai  pract icab le     
  

Superfície útil � 
 

S � 20 m2 (1) 

Ventilació /  
il·luminació  �  

 

- natural directa des de l’exterior (2) 

- es garanteixen les llums directes (3)  

- sup. obertures (4) :  Sv  � 
8

S espaiu
 

EQUIP DE CUINA  

 Configuració �  - alçada útil mínima � 2,50m (5)  

excepció: (6) 
s’admet h � 2,30m sempre que aquests no 
afectin més del 20% de la sup.  

- admet la inscripció d’un cercle de � � 2,80m 
- contacte amb la façana � 2,20m 
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m 
- superfície vertical oberta � 3,50m2 a la zona 

d’integració de la cuina amb l’estar i/o menjador 
- espai lliure entre el taulell de treball de la cuina i la 

resta d’equipament o paraments � 1m 

Dotació mínima � - aigüera i aparell de cocció 
- sistema específic d’extracció mecànica sobre 

l’aparell de cocció connectat que permet 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta 

 Accessibilitat  � - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 

* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada 

 

S AL A D’ESTAR-MENJ ADOR  (EM) ,  espa is  d ’ús  comú �  espais  pract icab les  
  

Superfície útil � El conjunt d’ espais d’ús comú 
(estar+menjador+cuina)  S  � 20 m2 (1) 

 

 Configuració � - alçada útil mínima � 2,50m (5) 

excepció: (6)

s’admet h � 2,30m sempre que aquests no 
afectin més del 20% de la sup. 

- admet la inscripció d’un cercle de � � 2,80m 
- contacte amb la façana � 2,20m 
- no hi ha estrangulacions en planta < 1,60m 

Ventilació /  
il·luminació  �  
 

- natural directa des de l’exterior (2) 
- es garanteixen les llums directes (3) 

- sup. obertures (4) :  Sv  � 
8

S espaiu  

  
 Accessibilitat  � - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  

- inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 
* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada 

 

CUIN A  (C) ,  espai  d ’ús  comú �  espai  pract icab le  
  

Superfície útil � El conjunt d’espais d’ús comú 
(estar+menjador+cuina)   S � 20 m2 (1) 

 Configuració � - alçada útil mínima � 2,20m (5) 

- espai lliure entre el taulell de treball i la resta 
d’equipament o paraments � 1m 

Ventilació /  
il·luminació  � 

- natural directa des de l’exterior (2) 

- sup. obertures (4) :    Sv  � 
8

S cuinau
 

 

EQUIP DE CUINA   

Dotació mínima � - aigüera i aparell de cocció 
- sistema específic d’extracció mecànica sobre 

l’aparell de cocció connectat que permet 
l’extracció de bafs i fums fins a la coberta 

 

Accessibilitat  � - porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
- inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 

* davant de la porta d’accés, i 
* a l’interior: lliure d’afectació del gir de portes i 

equipament fix fins a 0,70m d’alçada  
- recorreguts interiors d’amplada  � 0,80m 

H ABIT ACIONS (H)    
  

Superfície útil � S � 6m2 (1) 

Ventilació /  
il·luminació  �  
 

- natural directa des de l’exterior (2) 
- es garanteixen les llums directes (3) 

- sup. obertures (4)  :    Sv � 
8

S habitacióu
 

 Configuració � - alçada útil mínima � 2,50m (5)  
excepció: (6)

s’admet h � 2,30m sempre que aquests no 
afectin més del 20% de la superfície 

- es pot inscriure un quadrat de 2,00m de costat  
- en habitatges de  � 3 hab.: almenys en una hab. 

es pot inscriure un quadrat de 2,60m de costat  
- previsió d’espai individual d’emmagatzematge 

Flexibilitat / 
compartiment. � 

- han de poder independitzar-se  Accessibilitat  � - habitació practicable, una com a mínim: 
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de � � 1,20m: 

· a l’exterior: davant de la porta d’accés, i 
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de 

portes i equipament fix fins a 0,70m 
d’alçada 

* amplada de pas � 0,80m en recorregut int.  
- hab. no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m 

13:07 Rehabilitació Cal Purrós
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Referència:



Condicions d’habitabilitat D.141/2012     ANNEX 1 HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

  
  

ESPAIS dels habitatges de nova construcció
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ESPAIS  DESTIN ATS A CIRCUL ACIÓ    
  

 Portes � - accés habitatge: 0,80m x 2,00m 
- accés espais practicables: 0,80m x 2,00m 
- accés espais no practicables: 0,70m x 2,00m 

Caract. generals � 
 

- alçada útil mínima � 2,20m (5) 
- si connecten l’accés amb els espais 

practicables: 
* amplada � 1,00m 
* inscripció d’un cercle de � � 1,20m 

davant de la porta d’accés dels espais 
practicables  

- resta d’espais de circulació: amplada � 0,90m  

 Escales � - amplada lliure � 0,90m  
- tindran baranes no escalables d’alçada � 0,90m  
- les diferents plantes d’un habitatge s’han de 

comunicar sempre per una escala interior, encara 
que s’instal·lin mitjans de comunicació mecànica  

C AMBRES HIGIÈNIQUES (CH)   
  

Configuració � - alçada útil mínima � 2,20m (5)   
- la dutxa o banyera ha de tenir impermeabilitzat el 

seu terra i paraments fins a una alçada de 2,10m (7)

Dotació d’aparells � - dotació mínima obligatòria en funció del 
nombre d’habitacions dels habitatges: 

* fins a 3 habitacions � 1wc-1rm-1dx/bny 
* � 4 habitacions � 2wc-2rm-1dx/bny 

- dotació mínima practicable: wc-rm-dx/bny 

 

Flexibilitat / 
Compartimentació � 

- els aparells destinats a la higiene es situen a 
les CH (excepte el rentamans que pot estar 
en un espai de circulació)  

- l’agrupació dels aparells és lliure 
- les CH són recintes independents i no 

serveixen de pas obligat a la resta de peces 
que integren l’habitatge 

 

Accessibilitat  � - cambra higiènica practicable, una com a mínim:  
* porta d’accés : 0,80m x 2,00m  
* inscripció d’un cercle de � � 1,20m:  

· davant de la porta d’accés, i 
· a l’interior: lliure d’afectació del gir de 

portes i equipament fix fins a 0,70m 
d’alçada (8) 

* amplada de pas � 0,80m en recorregut int.  
- CH no practicable: * porta d’accés: 0,70m x 2,00m 

Ventilació � - mecànica o híbrida d’acord al DB HS-3    

 

ESPAIS  D ’EMMAG ATZEM ATGE (EP)      
  

Configuració � - s’admeten espais fraccionats d’amplada � 0,30m 
- es pot reduir l’alçada a 1,50m si s’augmenta 

l’amplada per obtenir un volum equivalent 

Superfície útil � 
 

- dimensions mínimes: (fons, amplada, alçada) 
* hab. � 6m2 � 0,60 x 1,00 x 2,20m  
* hab. � 8m2� 0,60 x 1,50 x 2,20m  

- la sup. computa a partir d’1,50m d’alçada. Si 
s’ubica a l’habitació comptabilitza com a 
superfície de la mateixa 

 

Flexibilitat / 
compartiment. � 

- poden estar situats fora de les habitacions 

 

ESPAI  PER RENT AR L A ROB A    
  

Flexibilitat / 
Compartimentació � 

- si la rentadora de roba està integrada en CH 
practicable: 

*  la seva col·locació ha de garantir que es 
mantinguin les condicions d’accessibilitat 
de la dotació higiènica practicable  

  
 

 

ESPAI  PER A L ’ ASSEC AT N ATUR AL DE LA ROB A   
  

Característiques � - estarà protegit de vistes de l’espai públic  
- sense interferir en les llums directes 

d’obertures de sales/habitacions 
- si és un espai interior ha de tenir un sistema 

de ventilació permanent 
- s’admeten patis per eixugar la roba Ø � 1,80m 
 

 Estenedors  � - poden ser:  
* coberts o descoberts 
* individuals o col·lectius  

si són col·lectius i donen servei a algun 
habitatge accessible: 
� garantir l’accessibilitat a l’estenedor, ó  
� preveure sistema d’eixugada a l’int. de 

l’habitatge accessible o a les zc 
 

ESPAIS  INTERMEDIS AMB L ’EXTERIOR (E I )  ( g a l e r i e s ,  t r i b u n e s ,  p o r xo s  i  t e r r a s s e s  c ob e r t e s )  
  

Configuració � - si són tancats la superfície vidriada serà 
� 60% superfície de la façana 

 Ventilació / 
Il·luminació � 

- superfície d’il·luminació i ventilació  �  
� superfícies d’il·luminació i ventilació de les 
estances que s’obrin a l’exterior (2) 

(1) Superfície útil: superfície interior amb alçada lliure � 1,90m; en espais sota coberta amb pendent �45º es computa a partir d’una alçada lliure.�1,50m 
(2) Espais intermedis: tenen consideració d’espais exteriors 
(3) Llums directes: s’exclouen d’aquesta exigència, prèvia justificació, els edificis que s’implanten en nuclis urbans antics amb carrers d’amplada < 3m 
(4) Superfície d’obertures: comptabilitzada entre 0 i 2,50m d’alçada des del paviment 
(5) Alçada útil mínima: alçada lliure entre el paviment acabat i el sostre. Per a cobertes inclinades es tracta d’un valor mitjà que es calcula sobre la sup. habitable. 
(6) h � 2,30m: aquesta reducció s’admet per al pas tècnic d’instal·lacions i elements estructurals 
(7) Obligatorietat d’impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres: prescripció derivada del compliment de l’annex 2  
(8) Si la dutxa és enrasada amb el terra, la seva superfície computa a l’efecte de permetre el cercle interior de maniobra. 
 13:07 Rehabilitació Cal Purrós

4/4

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència:

CTE Accessibil i tat  a l ’edif icació  
( i t inerar i  Pract icable/Accessib le)  Edificis d’habitatges 

D 135 /1995  
DB SUA 

D 55 /2009  
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Ref. de projecte: 
 
 
   

Àmbit  d ’apl icació:  

EDIFICIS D’HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ,  en els quals concorrin les següents condicions: 
 

� - nombre d’habitatges � 12 (exclosa la planta accés) 

� - el recorregut d’accés que uneix la via pública amb l’accés a qualsevol habitatge o zona comunitària (1) no 
implica pujar o baixar un desnivell de més de dues plantes 

� - no hi ha habitatges adaptats 
 
 
 

CONDICIONS DE L’ITINERARI: 

  

 
 
 
 

ACCESSIBILITAT EXTERIOR 
Comunicació de l’edificació amb: 
 - via pública  
-  zones comunes exteriors, 

elements annexos.  

 � Itinerari accessible per a tots els edificis 
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements 
comuns) ( SUA-9 Accessibilitat)  

 

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

Comunicació de les entitats amb: 
 - planta accés   (via pública)  
- espais, instal·lacions i  

dependències d’ús comunitari 

� Itinerari practicable: 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor Llei 17/2008 i  

D. 55/2009: 
tots els edificis plurifamiliars han de disposar d’un itinerari practicable 
per accedir a cadascun dels habitatges � obligatorietat de col·locació 
d’ascensor si els habitatges no són directament accessibles (cas 
particular plataforma elevadora) 

*  aparcament d’ús privat de � 40 places: itinerari practicable que l’uneixi 
amb la via pública (D. 135/1995) 

� Itinerari accessible 
amb previsió, en el projecte, d’ascensor accessible. (CTE DB SUA-9) 

 

 
 ACCESSIBILITAT HORITZONTAL

Mobilitat en una mateixa planta  

Comunicació punt d’ accés a la 
planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  dependències 

d’ús comunitari 

� Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés de la planta 
amb: 
*els habitatges 
* zones d’ús comunitari 

 

CARACTERÍSTIQUES DE L’ IT INERARI  
Paràmetres generals 

Amplada : � 1,10 m 
S’admet estretaments puntuals: A � 1,00m per a longitud �0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats 
de pas DB SUA 

Alçada: �  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit) DB SUA 

Canvis de direcció:    l’amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de � 1,20 m. D 135/1995

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

Pendent: � 4% (longitudinal);   2% (transversal) DB SUA 

Graons:  No s’admeten graons DB SUA 
 
 

✔
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CTE Accessibil i tat  a l ’edif icació Edificis d’habitatges D 135/1995  DB SUA  D55 /2009

.  
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Portes 

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

Alçada: �  2,00 m  DB SUA 

Mecanismes d’obertura 
i tancament:  

- altura de col·locació : 0,80m � 1,20m 
- funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics 
- distància del mecanisme d’obertura a cantonada �0,30m  
- força d’obertura de les portes de sortida � 25kN (� 65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA 

Portes de vidre: - classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3) 

- si no disposen d’elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
apartat 1.4 (DB SUA-2) DB SUA 

Rampes (en i t inerar is accessibles)  

Pendent: - longitudinal: � 10% � trams < 3m de llargada 
  �   8% � trams < 6m de llargada 
  4< p � 6% � trams � 9m de llargada 
- transversal: � 2%  DB SUA 

Trams: - amplada: � 1,20m (i sempre donant resposta a l’amplada necessària per a evacuació (DB SI-3)) 
- llargada màxima tram � 9 m. (rectes o amb radi de curvatura � 30m) 
- A l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal � 1,20m de long. en la direcció de la 

rampa. DB SUA 

Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: amplada � la de la rampa; longitud � 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: l’amplada de la rampa no es reduirà 
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram. DB SUA 

Barreres de protecció,  
Passamans i  
Elements protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb pendent (p): p � 6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m - 1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m  
   * trams de rampa de l > 3m � prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament � 0,04m i el  

sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma 
- Elements de protecció lateral  amb una alçària � 10 cm per als costats oberts de les rampes amb p � 

6% i desnivell > 18,5cm. DB SUA 

Ascensor Accessible ( 2 )  (DB SUA) 

Dimensions cabina: - 1 porta o 2 enfrontades � 1,00m x 1,25m (amplada x profunditat) 
- 2 portes en angle  � 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat)- DB SUA 

Portes: - de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81-70:2004)  
- amplada: � 0,80 m. (UNE EN 81-70:2004) 
- davant de les portes �1,50 m lliure d’obstacles. DB SUA 

Ascensor Pract icable (D135/1995)

Dimensions cabina: - sentit d’accés � 1,20 m 
- sentit perpendicular � 0,90 m 
- superfície � 1,20 m2 D 135/1995

Portes: - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: � 0,80 m.. D 135/1995

 L’espai situat davant de la porta de l’ascensor ha de permetre la inscripció d’un cercle de �1,50m D 135/1995

 

Notes: 

(1) Quan un aparcament s’ubica en un edifici d’un altre ús i és subsidiari d’aquest, a efectes d’aplicació del DB SUA-9, es considera zona 
comunitària d’aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d’abril de 2011) 

(2) A la Secció 9 d’Accessibilitat del DB SUA es fixa que els edificis d’habitatges amb un nombre inferior a 12 (exclosa la planta accés) i en els 
que s’hagi de salvar menys de 3 plantes des d’alguna entrada principal accessible de l’edifici fins als habitatges o zona comunitària,  el 
projecte haurà de preveure, al menys dimensional i estructuralment, la instal·lació d’un ascensor accessible que comuniqui l’entrada 
accessible a l’edifici amb les plantes dels habitatges o zona comunitària.   

 Al tractar-se d’obra nova, és convenient tenir en consideració les condicions dimensionals de l’ascensor accessible, ja que és el que es 
contempla a la norma UNE EN 81-70 “Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad” 
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CTE Paràmetres del DB SI per donar compliment a les 
exigències de Seguretat en cas d’Incendi RESIDENCIAL HABITATGE   SI 

es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. C
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 Ref. del projecte  
 

À M B I T  D ’ A P L I C A C I Ó  (art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI) 
Nova construcció  Ampliació  Rehabilitació  Reforma  Canvi d’ús  

 

- Es manté l’ús:  � S’aplica als elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI. 

  

- Altera l’ocupació o la distribució respecte dels 
elements d’evacuació: 

� El DB SI s’haurà d’aplicar també a aquests elements d’evacuació.   

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi: 

� Aquestes instal·lacions s’hauran d’adequar al DB SI.   

Reforma 

- En qualsevol cas: � Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI. 

  

- Afecta a una part de l’edifici: � El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
d’evacuació que la serveixin. 

  Canvi d’ús 

- Una part d’un edifici d’habitatges destinada a 
qualsevol altre ús es transforma en habitatge: 

� El DB SI s’aplica únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 
elements d’evacuació de l’edifici. 

  

Edificis 
protegits 

- Si les obres són incompatibles amb el grau de 
protecció de l’edifici: 

� Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
d’adequació possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 
documentació final d’obra es faran constar les limitacions d’ús, si n’hi ha. 

  

 

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI   Solucions 
adoptades         
en el projecte 

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                            
* (S’indicarà si s’hi ha solució diferent en la casella corresponent i es justificarà a part). 

  

 

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  D ’ I N C E N D I  

SI 1 Propagació interior 
  

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    segons l’ús i superfície construïda del sector, S        
 

SECTORS D’INCENDI Nombre  
de sectors

CONDICIONS                                    

Ús Residencial Habitatge (1)  - Compartimentat en sectors: S � 2.500 m2 (2) 
- Separació entre habitatges � EI 60.   

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (3) 

 - Sector d’incendi diferenciat: sense límit de superfície 
- Comunicació amb altres usos: vestíbul d’independència. 
- Veure fitxa SI- Aparcament 

  

Ús Administratiu, Docent o 
Residencial Públic, S > 500 m2  - Cada establiment és sector d’incendi. 

- Condicions segons l’ús.   Establiments  

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència  - Cada establiment és sector d’incendi. 

- Condicions segons l’ús.   

Sector de risc mínim  - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2. 
- Comunicació a través de vestíbuls d’independència.   

 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.   Escales i ascensors que comuniquen sectors 

d’incendi diferents o bé zones de risc especial 
d’incendi amb la resta de l’edifici: - Accés a l’ascensor (opcions):  

a) A cada accés: porta d’ascensor E 30  
b) A cada accés i sempre des d’aparcament o local de risc especial: 

vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5.
c) Si en el sector inferior es col·loca porta d’ascensor E 30 i porta de 

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior.  
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior. 

  

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC                                       
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, h a (ascendent);  h d (descendent) 
Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                            

ELEMENTS            
compartimentadors     
de sectors d’incendi 

ÚS DEL SECTOR 

      ha � 1,50 m hd � 15 m 15< hd � 28 m hd > 28 m 
Residencial Habitatge EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120  EI 60   EI 90 EI 120 

Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència 

EI 120 
EI 180, h>28 m

 EI 90   EI 120 EI 180 

Aparcament S > 100 m2 (3) EI 120  EI 120   EI 120 EI 120 

PARETS I 
SOSTRES     

Sector de risc mínim No s’admet  EI 120   EI 120 EI 120 
a) Comunicació directa    � EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret   PORTES DE 

PAS b) Amb vestíbul d’independència    � 2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret   

SECTORS 
D’INCENDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.1 

(1) S’hi poden integrar els establiments o zones d’ús administratiu, docent o residencial públic que tinguin una superfície construïda � 500 m2. 
(2) Es pot duplicar la superfície si l’edifici disposa d’una instal·lació d’extinció automàtica. Condicions complementàries per edificis > 50m 

segons la Instrucció SP 109 “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació superior a 50 m” de Bombers de la Generalitat. 
(3) No té consideració de sector d’incendi l’aparcament d’habitatge unifamiliar ni qualsevol altre de superfície construïda S � 100 m2. 

✔

✔

✔1

✔

✔

13:07 Rehabilitació Cal Purrós

13:07 Rehabilitació Cal Purrós
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

 

CLASSIFICACIÓ 
 

CLASSIFICACIÓ  
segons superfície construïda, S i volum construït, V 

ÚS PREVIST 

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 
Aparcament d’habitatge unifamiliar o
bé aparcament de S � 100 m2  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de residus (escombraries) 5 < S � 15 m2  15 < S � 30 m2   S > 30 m2 

Trasters (1) (2) 50 < S � 100 m2  100 < S � 500 m2   S  > 500 m2 

Magatzems d’elements combustibles 
(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2) 

100 < V � 200 m3   200 < V � 400 m3   V > 400 m3 

Centre de transformació: (3) 
Potència total:  
Potència de cada transformador: 

 
P � 2520 kVA 
P � 630 kVA 

  

(4) 

2520< P � 4000 kVA 
630 < P � 1000 kVA 

  
(4) 

P > 4000 kVA 
P > 1000 kVA 

Local comptadors d’electricitat (5) i 
quadres generals de distribució En qualsevol cas  -  -  

Sala de maquinària d’ascensors(6), 
Sala de grup electrògen En qualsevol cas  -  -  

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE) 70< P � 200 kW   200 < P� 600 kW   P > 600 kW 

Sales de màquines d’instal·lacions 
de climatització  En qualsevol cas  -  -  

Magatzem de combustible sòlid per a 
calefacció S � 3 m2  S > 3 m2   -  

CONDICIONS 
- Resistència al foc de l’estructura  R 90  R 120   R 180 

- Resistència al foc de parets i sostres 
compartimentadors  EI 90  EI 120   EI 180 

- Vestíbul d’independència -  Sí   Sí 
- Portes de pas (7) EI2 45-C5  2 x EI2 30-C5       2 x EI2 45-C5       
- Recorregut màxim fins a alguna sortida 

del local 
� 25 m 

 
  � 25 m 

   � 25 m 
 

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1  

 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.2 

(1) Els trasters han de complimentar també les condicions del Document TINSCI DT-7 “Trasters” que podeu consultar al web del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI A. 

(2) Si la càrrega de foc del conjunt de trasters i/o magatzems és superior � 3 x 106 MJ � s’aplicarà el RSCIEI. 
(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacions de l’empresa subministradora (per exemple, Fecsa-

Endesa estableix que els tancaments siguin REI 240 (NTP-CT)). 
(4) Els Centres de transformació situats en edificis no acostumen a arribar a aquests valors de potència elèctrica.  
(5) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 

comptadors. Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix només PF 30 (E 30). 
(6) Els recintes d’ascensor amb maquinària incorporada no es consideren sala de màquines a efectes de seguretat en cas d’incendi. 

Tampoc té consideració de sala de màquines un armari de maquinària d’ascensor oleodinàmic. 
(7)  No cal que les portes dels locals de risc obrin en sentit d’evacuació. 

 

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)  
a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o

bé, 
  

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb: 

- tancaments: EI t, 
- registres de manteniment: EI t/2 
     sent t, el temps de resistència al foc dels 

espais ocupables 

  

Compartimentació                           
dels espais ocults:     

c) En cambres verticals no estanques: es limiten a tres plantes i a 10 m 
si contenen elements més desfavorables que B-s3,d2, BL-s3,d2. 

  

PASSOS D’INSTAL·LACIONS (Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.) 

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.3 Quan travessen elements 

compartimentadors d’incendi 
(excloses penetracions secció � 50 cm2) 

a) Es col·locarà un mecanisme d’obturació automàtica, o bé, 
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al   

foc, EI t, que l’element travessat. 
  

 

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC 
  

RESISTÈNCIA         
AL FOC 
 
 
CTE DB SI 1.1 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc que s’obtenen a partir de les taules i/o mètodes simplificats dels 
Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica). 

b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels elements emesos per laboratoris acreditats. (Els assaigs corresponents 

s’especifiquen al RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

✔

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 1 Propagació interior (continuació) 
 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS 
 

REVESTIMENTS (1) SITUACIÓ DE L’ELEMENT 

De sostres i parets (2) (3) De terres (2) 

Zones ocupables (4)  excepte l’interior de 
l’habitatge C-s2,d0   EFL  
Passadissos i escales protegits B-s1,d0   CFL-s1  
Locals de risc especial B-s1,d0   BFL-s1  
Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats (excepte interior de l’habitatge), o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 
susceptibles d’iniciar o propagar un incendi. 

B-s3,d0      BFL-s2 (5)  
(1)   Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres. 
(2)   Canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. 
(3)   Materials que constitueixin una capa continguda a l’interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa � EI 30 .  
(4)   Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides.  
(5)   Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable. 

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
Components de les instal·lacions: 
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002) 
* Edificis d’habitatge: Les canalitzacions de la instal·lació d’enllaç i de les 

derivacions individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i 
opacitat reduïda (REBT 2002). 

 

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS  
Carpes, tendalls, altres: - M 2, segons norma UNE 23727:1990 

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC   

REACCIÓ AL FOC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 1.4 

a)  S’adopten les classes de reacció al foc que especifica el RD 312/2005 i RD 110/2008 per alguns materials. 
b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin. 
c)  Referència a certificats d’assaigs dels materials emesos per laboratoris acreditats.                                           

(Els assaigs corresponents s’especifiquen als RD 312/2005 i RD 110/2008 i a les normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI) 
 

 

En color taronja 

 m
od

ifi
ca

ci
on

s 
R

D
 1

73
/2

01
0 

(B
O

E
 1

1/
3/

20
10

) 

SI 2 Propagació exterior 
 

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC � EI 120 als elements verticals separadors d’un altre edifici. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL 
- Entre dos edificis 

colindants (1)  
 - Entre dos sectors 

d’incendi 
  - Entre una zona de risc 

especial alt i altres 
zones de l’edifici 

  - Cap a una escala o 
passadís protegit des 
d’altres zones de l’edifici

 

 

 

� 0º 45º 60º 90º 135º 180º Separació entre els punts de les façanes < EI 60:             
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 
l’angle, �,  que forma els plans exteriors de la façana. (1) d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Façanes enfrontades (1)   Façanes a 90º (1)   Façanes a 180 º (1)   

 
 

 
 
 

 

Façanes a 45º(1)   Façanes a 60º(1)   Façanes a 135º(1)   

  

 
 
 

 

FAÇANES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 2.1 

(1)   Quan es tracti d’edificis diferents o colindants, la façana de l’edifici considerat complirà el 50 % de la distància, d, fins a la bisectriu de 
l’angle format per ambdues façanes. 

✔

✔

✔

✔

✔
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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SI 2 Propagació exterior (continuació) 
 

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL 
- Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial alt i     

d’altres zones més altes de l’edifici 
  - Cap a una escala o passadís 

protegit des d’altres zones  
 

 

 

    Franja d’1 m � EI 60 a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:  

  

Franja d’1 m � EI 60 que es pot reduir en la dimensió 
de l’element sobresortint a la trobada entre el forjat 
separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:   

  
REACCIÓ AL FOC  
- Qualsevol façana d’altura > 18 m: 

s’exigeix reacció al foc a tota la 
façana. 

  - Façanes d’altura � 18 m: el començament inferior de les quals sigui 
accessible al públic des de la rasant exterior o des d’una coberta: 
s’exigeix reacció al foc a una franja fins a una alçada � 3,5 m.  

 

 

 

FAÇANES 

- Acabat exterior: materials que ocupin més del 10 %: B-s3,d2.   
CTE DB SI 2.1 

Classe de 
reacció al foc - Superfícies interiors de cambres ventilades: materials: B-s3,d2.   

 

En color taronja 

 m
od

ifi
ca

ci
on

s 
R

D
 1

73
/2

01
0 

(B
O

E
 1

1/
3/

20
10

) 

RESISTÈNCIA AL FOC  
- Entre dos edificis   - Entre dos sectors d’incendi   - Entre una zona de risc especial 

alt i d’altres zones de l’edifici 
  

 

  Franja �  EI 60 i � 0,50 m,  
mesurada des de l’edifici adjacent a 
la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                  

  

Franja  � EI 60 i �  1 m          en 
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 
d’incendi i la coberta:                 

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:  

Mitgera EI 120

Edifici 1 Edifici 2

SECCIÓ

>0,50 m

Franja  EI 60

Coberta
>0,50 m__

 

>1 m
Coberta

Paret EI t

Sector 1 Sector 2

SECCIÓ

_

Franja EI 60

Local de risc alt Local de risc alt

 

 

Sector 2

Paret EI t

Sector 1

SECCIÓ

>0,6 m_

Mitgera  EI 120

EI t
EI 120

Coberta

 

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents:    

 

 
d (m) � 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Sent,  
- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60. 
- l’altura, h, sobre la coberta a la que ha d’estar qualsevol zona de façana < EI 60. 

 
 

REACCIÓ AL FOC  
 

COBERTES 

- Materials que ocupin més del 10 % de l’acabat exterior situat a < 5 m de distància de la 
projecció vertical de qualsevol zona de façana, del mateix o d’un altre edifici, de resistència 
al foc < EI 60, inclòsa la cara superior dels voladius que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1). 

  

CTE DB SI 2.2 

Classe de 
reacció al foc 

- Lluernes, claraboies i qualsevol altre element d’il·luminació o ventilació: BROOF (t1).   

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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SI 3 Evacuació d’ocupants 
 

ALTURA D’EVACUACIÓ DE L’EDIFICI, h, relativa a l’ús residencial habitatge 

- h descendent =                  m h ascendent (1) =                                         m        
(1) No pot haver ocupació habitual en plantes que tinguin una altura d’evacuació ascendent més gran de 6 m fins a l’espai exterior segur,   

ni més de 4 m fins a una sortida de planta, excepte si es tracta de zones d’ocupació nul·la o d’ús aparcament.   

COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ  
a) Independents de las zones comunes del 

edifici i compartimentats com l’establiment. 
  - Sortides d’ús habitual    

i recorreguts de 
l’establiment fins a  
l’espai exterior segur: 

b) Amb vestíbul d’independència: poden ser  
sortida d’emergència d’altres zones de l’edifici(1)

  

a) Independents de las zones comunes del 
edifici i compartimentades com l’establiment. 

  

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 
d’habitatges d’ús:  

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i 
Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície 

- Sortides d’emergència 
de l’establiment: 

 b) Vestíbul d’independència: comuniquen amb 
un element comú d’evacuació de l’edifici (1) 

  

(1) L’element comú d’evacuació de l’edifici complirà simultàniament les condicions més restrictives de l’ús habitatge i de l’establiment. 

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent) 

a) Arrencada d'una escala no protegida 
que: 

-  Condueix a una planta de sortida de l'edifici.  
-  Àrea del forat del forjat � 1,30 m².a la superfície en planta de l’escala. 
* En el sector que contingui l’escala la planta considerada o qualsevol altra 

inferior no està comunicada amb altres per forats diferents dels de l’escala. 
*  L’OMCPI/08 de BCN: no la considera en cap cas com a sortida de planta.  

  

b) Arrencada d’una escala compartimentada com els sectors d’incendi que comunica   

c) Porta d'accés a una escala protegida   

d) Porta d'accés a vestíbul d'independència d’escala especialment protegida   

e) Porta de pas, a través d’un vestíbul 
d’independència, a un sector d’incendi 
diferent situat a la mateixa planta:  

- cada sector té una sortida de planta 
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim. 

  

d) Una sortida d’edifici    

SORTIDA D’EDIFICI 

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR: 
    (comunicat amb un espai exterior segur) 

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals no 
excedeixi de 50 m. 

  

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts �      
       - Superfície mínima: S � 0,5 P m²         
       - Situació: al davant de la sortida d’edifici dins d’una zona delimitada per   

un radi R � 0,1 P m des de la sortida d’edifici, sent P, el nombre d'ocupants  
           Cas particular: Si P� 50 persones, no cal comprovar les condicions 

anteriors de dimensionat. 

  

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts �  
        - Superfície mínima: S � 0,5 P m²                                             
        - Situació: Separat � 15 m de l’edifici o del sector. 

  

b.3) La coberta d’un altre edifici: compleix les condicions anteriors i, a més, 
l’estructura independent i l’incendi no els afecta simultàniament. 

  

CONFIGURACIÓ 
DE L’EDIFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI A i CTE DB SI 3    

b) Porta o forat a un                            
ESPAI EXTERIOR SEGUR: 

CONDICIONS 
generals de l’espai 
exterior segur:  

-  Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat 
-  Permet l’amplia dissipació de calor, fums i gasos 
-  Permet l’accés de bombers i de mitjans d’ajuda 

  

 

ÚS PREVIST  Zona Densitat d’ocupació      
m2 superfície útil/ persona Superfície útil m2 Ocupació 

P = sup. útil/ densitat 

Residencial habitatge  Plantes d’habitatge 20    
Administratiu < 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Plantes o zones d’oficina 10    

Docent < 500 m2                            
integrat a edifici d’habitatges  

Conjunt de la planta o               
de l’edifici 10    

Residencial Públic< 500 m2        
integrat a edifici d’habitatges Zones d’allotjament 20    

Aparcament � 100 m2  Aparcament 40    
Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment 

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc. 

Ocupació  
nul·la 

   

CÀLCUL DE 
L’OCUPACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
CTE DB SI 3        Altres      

   TOTAL EDIFICI   

0,80

✔

✔

✔

✔ 125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00
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es destaquen les darreres modificacions incorporades pel RD 173/2010, i en blau els aspectes provinents d’altres reglamentacions, 
instruccions tècniques, etc. (diferents del DB SI). Els documents d’instruccions, guies i recomanacions als quals es fa referència en aquesta fitxa es poden 
trobar al web del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS  

CONDICIONS 

 � 100 persones   - Ocupació: 
 � 50 persones: si han de salvar una altura 

ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)  
 

� 25 m, en general (1)   - Longitud total del recorregut 
d’evacuació:  

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones.(1)   

 

- Altura d’evacuació descendent:  � 28 m (2)   

Una única sortida     
de planta: 

 

- Altura d’evacuació ascendent: � 10 m    

 - Longitud total del recorregut 
d’evacuació: 

� 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 
que dormin. 
� 50 m (1), en altres casos 

  Més d’una sortida 
de planta:     

 
- Longitud fins a un punt des del que 

existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius: 

� 25 m, en general. (1) 

� 50 m si té sortida directa a l’espai exterior 
segur i l’ocupació és � 25 persones. 

  

Més d’una sortida 
d’edifici: 

 
- Ocupació de l’edifici:  > 500 persones  

  

NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.3 

(1) La longitud del recorregut d’evacuació es pot augmentar un 25 % si el sector està protegit per una instal·lació d’extinció automàtica. 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent. 

 

TIPUS D’ELEMENT  DIMENSIONAT VALOR MÍNIM 

 0,80 m    Portes i passos: A  �  P / 200  

 0,80 m � A. porta d’una fulla � 1,23 m. 

0,60 m � A .cada fulla en porta de 2 fulles � 1,23 m 
En escales protegides o especialment protegides, en 
planta baixa A. porta � 0,80 x A. escala protegida 

 

 1,00 m   Passadissos i rampes: A  �  P / 200 
 0,80 m, a passadissos � 10 pers. usuaris habituals   

descendent A  �  P / 160   Escales no 
protegides per     
a evacuació: ascendent A  �  P /(160-10h)   

Escales protegides i especialment 
protegides: E �  3 S + 160 AS  

Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2.
1,00 m, zones comunes d’ús general residencial 
habitatge inclosa comunicació amb l’aparcament. 
0,80 m, d’ús restringit � 10 usuaris habituals 

 

Passadissos protegits E �  3 S + 200 A 
 

1,00 m, en general  
0,80 m, a passadissos � 10 pers. usuaris habituals 

  

Passos, 
passadissos  i 
rampes 

A  �  P / 600     Zones a l’aire 
lliure: 

Escales A  �  P / 480   

Només si serveixen a l’evacuació de zones a l’aire 
lliure i sempre que discorrin per l’exterior o per zones 
equivalents a la d’un sector de risc mínim. 
En altres casos, es dimensionen com a interiors. 

  

Sent, 
A =  Amplada de l’element, [m] 
As = Amplada de l’escala protegida al seu desembarcament a la planta de sortida de l’edifici, [m] 
h = Altura d’evacuació ascendent, [m] 
P = Nombre total de persones que es preveu que passin pel punt l’amplada del qual es dimensiona. 
E = Suma dels ocupants assignats a l’escala. Només caldrà aplicar la hipòtesi de bloqueig de sortides de planta en una 

de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable. 
S = Superfície útil o bé del recinte de l’escala protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -

incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.  
JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.4 

En funció de la complexitat de l’edifici caldrà adjuntar un estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
d’evacuació (ocupació, distribució fins a les sortides, simultaneïtats, hipòtesi de bloqueig, capacitat de sortides i escales, etc.). 

  

 

CONDICIONS SEGONS TIPUS DE PROTECCIÓ DE L’ESCALA (1) (3) 
segons l’altura d’evacuació de l’escala, h i el nombre de persones a les que serveix, P 

EVACUACIÓ 

No protegida    Protegida    Especialment protegida   

Descendent  hd � 14 m   hd � 28 m   En qualsevol cas   

Ascendent ha � 2,80 m  
ha � 6,00 m i  P � 100 pers. 

  En qualsevol cas   En qualsevol cas 
  

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 3.5 

(1)  Les escales compliran a totes les seves plantes les condicions més restrictives de les corresponents als usos dels sectors d’incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establiment contingut en un edifici d’ús Residencial Habitatge no hagi de constituir sector d’incendi 
(segons SI 1), i comparteix l’escala amb els habitatges, les condicions exigibles a l’escala són les corresponents a l’ús Habitatge. 

(2)  Les escales que comuniquin sectors d’incendi diferents però l’altura d’evacuació de les quals no excedeixi  la que s’admet per les 
escales no protegides, només hauran d’estar compartimentades de tal forma que a través d’elles es mantingui la compartimentació 
entre sectors d’incendi, sent admissible l’opció d’incorporar l’àmbit de la pròpia escala a un dels sectors als que serveix. 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP-109 de la 
DGSPEIS. 

✔

✔

✔

✔ ✔

✔ ✔

✔
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PORTES  

� Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.  
  Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

l’evacuació, sense utilitzar clau i sense actuar en més d’un 
mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009) 

 
 

- En sentit d’evacuació si:   P > 200 persones, en ús habitatge 
                                       P > 50 persones d’un recinte 
                                       P > 100 persones, en altres casos 

  

Sortida de planta o 
sortida d’edifici i          
per a > 50 persones 

� Sentit d’obertura: 

- No han d’envair passadissos d’ample < 2,50 m, excepte en  
zones d’ús restringit (P < 10 pers.), segons DB SUA 2.1.2.   

� Amplada mínima: - 0,80 m 
- 0,80 m � A porta d’una fulla � 1,23 m;  
- 0,60 m � A cada fulla en porta de dues fulles � 1,23 m        

(0,80 m mínim, D 135/95 Codi d’Accessibilitat) 

  

SI 3.6 
SI 3.4 

En general 

� Sentit d’obertura - Si són d’ocupació nul·la es considera que no envaeixen el 
passadís. (com per exemple de locals d’instal·lacions)   

PASSADISSOS 
SI 3.4 � Amplada mínima: - 1,00 m 

- 0,80 m en passadissos amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals.   

RAMPES 
� Amplada mínima: - 1,00 m 

- 1,10m si forma part d’un itinerari accessible (DB SUA) 
- 0,80 m en rampes amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

  

� Pendents, trams, replans - Condicions segons DB SUA 4.3   

SI 3.4 
SUA1 4.3 

� Passamans  - Condicions segons DB SUA 4.3   

ESCALA NO PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 
  

� Escala no protegida 
compartimentada: 

- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 
la dels sectors d’incendi als que serveix.  

� Esglaons, trams, replans: 

� Passamans: 
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 4.2   

SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

� Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

- No hi ha requisits.    

ESCALA PROTEGIDA 

� Amplada mínima: - 1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

� Traçat:   - Recinte destinat exclusivament a circulació. 
- Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a la planta de sortida de l'edifici. 

 

- Elements separadors EI 120. Estructura R 30.  
- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

- A la planta de sortida de l’edifici: No cal compartimentar l’escala d’evacuació 
ascendent; ni la d’evacuació descendent quan comunica amb un sector de risc 
mínim.(3) 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

- Dos accessos, com a màxim, 
- amb portes EI2 60 C5 i  
- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

� Accessos a cada planta:     

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de l’arribada) fins a una sortida d'edifici.  � Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: - � 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil � 1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà � 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

� Ventilació per a control de 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

� Graons, trams, replans: 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.1 
SUA1 4.2 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2  

 (1)  Als edificis existents l’amplada de l’escala pot ser inferior quan es col.loqui ascensor per millorar l’accessibilitat i s’aportin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1-4.2.2) 

 

✔

✔

✔

✔

✔
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ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA 

� Amplada mínima: -  1,00 m, zones comunes d’ús general, inclosa l’escala de comunicació amb 
l’aparcament. 

-  0,80 m en ús restringit amb ocupació � 10 persones que siguin usuaris habituals. 

 

� Traçat:   -  Recinte destinat exclusivament a circulació. 
-  Traçat continu des de l’inici fins al desembarcament a planta de sortida de l'edifici. 

 

-  Elements separadors EI 120.  
-  Vestíbuls d’independència a cadascun dels accessos des de cada planta. 
-  No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals contingus.  
-  Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

-  Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.  

� Compartimentació:      

-  A la planta de sortida de l’edifici no cal compartimentar l’escala d’evacuació  
ascendent. (3) 

 

� Passos d’instal·lacions: -  Elements separadors EI 120 i registres EI 60.  

-  Dos accessos, com a màxim,  
-  Amb vestíbul d’independència i portes 2 x EI2 30 C5 
-  Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia. 

� Accessos en cada planta:     

-  Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència. 

 

- � 15 m, des de la porta de sortida del vestíbul d’independència o, si no n'hi ha, des de 
l’arribada de l'escala, fins a una sortida d'edifici. 

 � Recorregut a la planta de 
sortida de l’edifici: 

- � 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil � 1 m² a cada planta.             

b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire, d’ús exclusiu que compleixin: 
 - Superfície útil a cada planta � 50 cm² / m3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

d'aire (conductes rectangulars, relació entre costats gran i menor serà � 4) 
 - Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte. 
 - Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.  

� Ventilació per al control del 
fum en cas d’incendi: (2) 

c) Sistema de pressió diferencial conforme a EN 12101-6.  

� Graons, trams, replans: 

SI A 
SI 3.4 
SUA1 4.2 

� Passamans:  
- Condicions segons DB SUA 4.2.  

ESCALA OBERTA A L’EXTERIOR 
� S’assimila a escala 

especialment protegida:  
- Ha de reunir totes les condicions d’escala protegida, però 
- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més: 

 

- Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície 
S � 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m.   

SI A 

� Obertures:   

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de h/3 de diàmetre, sent h l’alçària del pati. 

 

VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA (4) 

� Compatibilitat:   -  Els vestíbuls d'independència d’un o més locals de risc especial no es poden fer servir 
pels recorreguts d’evacuació de zones habitables. 

 

-  Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                
-  Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors. 

 � Compartimentació:      

-  Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim.  
-  Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1. 

 

� Distància entre portes: -  � 0,50 m, entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes.   

� Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de � 
1,20m lliure d’obstacles i de l’escombrada de les portes. 

 

SI A 

� Ventilació del vestíbul 
d’independència d’escales 
especialment protegides 
(control de fum): 

-  Les mateixes condicions que les exigides per a la ventilació d’escales especialment 
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:  

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior 
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire 
c) Sistema de pressió diferencial  

 

DISSENY DELS 
ELEMENTS 
D’EVACUACIÓ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 
conjuntament aquests requisits de seguretat en cas d’incendi. 

    Les condicions de l’espai exterior (carrer, patis, etc.) on han d’obrir aquestes obertures per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI A per al cas d’escales obertes a l’exterior. 
Per a més aclariment podeu consultar el Document TINSCI DT-6 “Patis per a la ventilació d’escales protegides i especialment 
protegides” 

(3) Condicions complementàries per a edificis d’altura d’evacuació > 50 m segons Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la 
DGSPEIS. 

(4) Podeu consultar el Document TINSCI DT-11 “Vestíbul d’independència de l’escala especialment protegida”. 
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- Sortida de planta accessible a un sector d’incendi alternatiu, o bé En edificis amb alçada d’evacuació 
h >28 m, qualsevol planta que no 
sigui d’ocupació nul·la i que no 
disposi d’alguna sortida accessible 
de l’edifici, garantirà:

- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 
D’INCENDI 

CTE DB SI 3.9

Itineraris accessibles - La comunicació entre una zona accessible i una sortida de l’edifici, una zona de 
refugi o un sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

- Es podran habilitar sortides d’emergència accessibles per a persones amb 
discapacitats diferentes dels accessos principals de l’edifici 

 
 

- En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.  - Senyalització 
- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 

d’incendi alternatiu previst per a l’evacuació de les persones amb discapacitat o a una 
sortida de l’edifici accessible. 

 

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT
D’EMERGÈNCIA 
DELS 
RECORREGUTS
CTE DB SI 7 
CTE DB SUA 4 

- Enllumenat d’emergència segons 
DB SUA 4.2.1

- Qualsevol recorregut d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 
- Recorregut d’evacuació fins a les zones de refugi, inclosos els refugis. 
- Recintes > 100 persones 

 

 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 

INSTAL·LACIONS (1)

segons l’altura d’evacuació de l’edifici, h, i                
la superfície construïda, S.

CONDICIONS 
 

En qualsevol cas 
 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Ubicació: a cada planta a 15 m de qualsevol origen d’evacuació 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

-  Eficàcia: 21A – 113B 
-  Col·locació: �1,70 m sobre el nivell del terra, segons RIPCI 

  - Ubicació: 
exterior del local 

-  un proper a la porta d’accés que podrà servir a 
diversos locals o zones. 

- de risc especial alt: L � 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a l’exterior. 

Extintors 
portàtils     

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1 
(per exemple: trasters,         
locals d’instal·lacions, 
aparcaments � 100 m2 )  

- Ubicació: 
interior del local 
o zona 

-  de risc especial mig o baix: L � 15 m, des de 
qualsevol punt a un extintor, inclòs l’exterior. 

Boques 
d’incendi 
equipades  

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1
(degut a matèries sòlides) 

- Tipus: BIE 25 mm 
-  Ubicació:   A � 5 m de la sortida de cada sector d’incendi. Distància � 

25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera. 
-  Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra. 

Ascensor 
d’emergència 

h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg 
- Dimensions cabina:   1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m 
- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s 
- Font pròpia d’energia en cas de fallada de subministrament elèctric; 

entrarà automàticament en funcionament i tindrà una autonomia d’1h. 

Columna seca  h > 24 m  -  Ubicació:     - Presa d’aigua a façana  
                        - Columna ascendent situada a la caixa d’escala  
                        - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a   

totes les plantes a partir d’aquesta. 
-  Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra. 

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció  

5.000 � S � 10.000 m2 - 1  

Hidrants 
exteriors (2)

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció 

DOTACIÓ  

Detecció i alarma 
(3) h evacuació > 50 m

CTE DB SI 4.1

(1) En cap cas la dotació d’instal·lacions serà inferior a l’exigida, amb caràcter general per a l’ús principal de l’edifici o de l’establiment. 
(2)  Per al còmput de la dotació que s’estableix es pot considerar els hidrants que es trobin a la via pública a menys de 100m de la façana 

accessible de l’edifici.  
(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més dels acústics. Els senyals visuals seran perceptibles fins i tot a l’interior 

d’habitatges accessibles per a persones amb discapacitat auditiva. 
 

✔
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 DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI) 
CTE DB SI 4.1  

- Es complimenta el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, les seves disposicions 
complementàries i qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

 

 

ÀMBIT 
- Extintors  

- Boques d’incendi  

- Polsadors manuals  

Instal·lacions de protecció contra 
incendis d’utilització manual:     

- Dispositius d’accionament dels sistemes d’extinció  

CONDICIONS  
- Normativa - Senyalització en general: UNE 23033-1 

- Senyalització fotoluminiscent: UNE 23035-4: 2003 
 

SENYALITZACIÓ  
(Inst. PCI) 
 
 
 
 
 
 

 
 
CTE DB SI 4.2 - Visibilitat - Els senyals seran visibles fins i tot si falla l’enllumenat normal.  

* Disposaran d’enllumenat d’emergència segons CTE DB SUA 4.  
 

 
SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                     
  

EDIFICIS D’ALTURA D’EVACUACIÓ DESCENDENT h > 9 m: (2) - Espais que formen part del projecte d’edificació   
  

VIAL D’APROXIMACIÓ dels vehicles de bombers als espais de maniobra (3)                                           

� Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m   

� Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m (4) 
- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m) 

  

� Capacitat portant: - 20 kN/m2        
 

ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                           

�  Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a 
l’interior de l’edifici, o bé a l’espai obert interior on es trobin aquests                 

�  Altura lliure mínima o de gàlib: - la de l’edifici.   

�  Amplada lliure mínima: - 5,00 m   

�  En els vials d’accés sense sortida i L > 20 m: - Espai suficient per a la maniobra dels vehicles d’extinció. (5)   
Altura d’evacuació de l’edifici, h Separació màxima    

h � 15 m 23 m (6)   
15 m < h � 20 m 18 m (6)   

�  Separació màxima del vehicle de bombers  a 
la façana de l’edifici:                                             

h > 20 m                   10 m   

� Distància màxima fins als accessos a peu a 
l’edifici per arribar a totes les seves zones: 

- 30 m    

�  Pendent màxima: - 10 %   

�  Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de � 20 cm. 
   Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 

compliran també la norma UNE EN 124:1995. 
  

�  Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles. 
- S’evitaran elements (cables aeris i branques d’arbres) que interfereixin en 

l’accés a façana amb escales o plataformes. 
  

�  Accés al punt de connexió de la columna 
seca de l’edifici, si n’hi ha: 

- L � 18 m des de l’espai previst per a l’equip de bombeig.    
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig    

 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1) 
-  Franja de 25 m d’amplada, lliure d’arbustos o de vegetació que pugui 

propagar un incendi de l’àrea forestal.  
  � Franja de separació: 

-  Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.   

a)  Dues vies d’accés alternatives (preferentment):  
     Compleixen les condicions dels vials d’aproximació.  

  � Vies d’accés: 

b)  Accés únic en cul-de-sac (si no és possible l’opció anterior):                  
12,50 m de radi i compleix les condicions d’espai de maniobra 

  

CONDICIONS 
D’APROXIMACIÓ    
I ENTORN             
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2          

(1) I les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113). 
(2) Per a edificis amb alçada d’evacuació descendent �9 m es recomana consultar el Documents TINSCI DT12. 
(3) Només dels espais que formen part del projecte d’edificació. Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic. 
(4) En vials sense sortida, l’amplada mínima caldria que fos de 5 m per permetre el pas simultani de dos vehicles. 
(5) Segons la SP-113 s’ha de poder inscriure un circumferència D 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans. 
(6) Es recomana que la separació màxima entre l’eix del vehicle i la façana sigui � 15 m, per facilitar-hi l’accessibilitat (aquest valor es 

correspon amb el fixat per l’OMCP/08 de Barcelona) 
 

13:07 Rehabilitació Cal Purrós
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 
�  Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  
 
 
 

 

�  Forats per a l’accés 
dels bombers 

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

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

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

 

 

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

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

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

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

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     

ÚS DEL SECTOR 

      ha � 1,50 m hd � 15 m 15< hd� 28 m hd > 28 m 
Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent R 30  R 30         -       - 

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

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

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència R 120 
 R 180, si h >28m R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

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

Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  

Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

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

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  
- Càrrega permanent � 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  
- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  
- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior � 28 m 
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  
Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.2 Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

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

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

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 
- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

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

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

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

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

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

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

✔

✔

✔

✔

✔
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 Ref. del projecte  

AMBIT  D ’APLICACIÓ  

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)  Rehabilitació  Canvi d’ús (3)

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) � 

2.1 Circulació exterior vinculada exclusivament a l’accés a l’edifici �2 EDIFICI
2.2 INTERIOR DE L’HABITATGE (Annex A “Terminologia” del DB SUA s’especifica que és ús restringit) � 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP � Veure fitxa específica  SUA-8 

Petits Recintes �  aparcament  i trasters  � Veure document annex    

APARCAMENT  exclusiu unifamiliar � NO és d’aplicació el DB SUA-7 (Risc causat per vehicles en moviment) 

CONJUNT EDIFICI 

4 USOS 
associats a 
l’habitatge: 

PISCINA exclusiva unifamiliar � NO és d’aplicació el DB SUA-6  (Risc d’ofegament) 

1 ENVOLVENT (pell de l’edifici) Contemplat en 
projecte 

- �H � 0,55m � No cal barrera de protecció  
- 0,55m < �H � 6m � h � 0,90m   

� ALTURA de les barreres 
(h), segons desnivell (�H)
a protegir: 

- �H > 6m � h � 1,10m   

� CONFIGURACIÓ  No són escalables (4)  i es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de � < 0,10m (5)  

* Resistiran una força horitzontal qk � 0,8 kN/m (6) 

* Cobertes accessibles només per a conservació � força horitzontal qk � 0,8 kN/m( 6) 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA1 

� RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* Cobertes transitables accessibles només privadament � força horitzontal qk � 1,6 kN/m (6) 

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé  SUA1 � NETEJA
En vidres transparents, a
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant: 

* Es permet la neteja des de l’interior en les següents condicions: 

- es garanteix l’accessibilitat de les superfícies de vidre (7)

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

 

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  
�H < 0,55m � classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)  
0,55m � �H � 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9)  

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

SUA2 � PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i 
protegir-les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del 
desnivell (�H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: �H > 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)  

* Portes corredisses d’accionament manual � es garanteix distància  �  0,20m a qualsevol element fix 

* Portes de  vianants automàtiques � tindran marcatge CE 
ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA2 � PROTECCIÓ A 
ENGANXADES 

* Elements d’obertura i tancament automàtic � disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament, compliran amb les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE

2.   EDIFICI  2.1.  Circulació EXTERIOR vinculada a l’accés a l’habitatge (entorn immediat)
Contemplat en 

projecte 

* � 0,55m � No cal barrera de protecció  

� PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció, o bé  
SUA1 � DESNIVELLS  

 * > 0,55m 

� La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

* Altura  i configuració de les barreres de protecció � es garanteixen els mateixos 
valors definits a l’apartat de l’envolvent  

 

- Circulació de persones: força horitzontal qk � 0,8 kN/m 

SUA1 � BARRERES DE PROTECCIÓ 
dels desnivells 

* Resistència: 

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk � 1,6 kN/m 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes: altura de col·locació  � 2,10m

* Altura lliure de pas � � 2,10m;   portes � � 2,00m 

SUA2 � CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes

*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m limitant-ne l’accés a ells

SUA2 � ELEMENTS PRACTICABLES: 
protecció a impactes i 
enganxades

* Portes corredisses d’accionament manual, portes de vianants automàtiques i 
elements d’obertura i tancament automàtic� es garanteixen els mateixos 
paràmetres definits a l’apartat de l’envolvent

CONDICIONS 
GENERALS 
 

SUA4 � IL·LUMINACIÓ Enllumenat normal en zones de circulació vinculades a l’accés�  il·luminància,  E � 20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig � 40%) 

SUA1 Es garantiran els mateixos paràmetres que a les escales de l’interior de l’habitatge  CONDICIONS 
PARTICULARS 
· ESCALES 

SUA4 � IL·LUMINACIÓ * Enllumenat normal en escales vinculades a l’accés�  il·luminància,  E � 20 lux
(valors mesurats a nivell de terra i factor d’uniformitat mig � 40%) 

· RAMPES  No hi ha especificacions   

✔

✔

✔
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✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

CTE Paràmetres del DB Seguretat d’Utilització i accessibilitat RESIDENCIAL HABITATGE 
unifamiliar sense elements comunitaris SUA 2 / 2  
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 2.   EDIFICI 2.2.   Interior de l’HABITATGE (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

* � 0,55m � no cal barrera de protecció  
� PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé  

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 
contemplats a l’envolvent) 

SUA1 
* > 0,55m  

� La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

* 0,55m < �H � 6m � h � 0,90m   

* �H > 6m � h � 1,10m   
� ALTURA de les barreres (h): 
en funció del desnivell (�H) a 
protegir: 

* �H > 6m i ull d’escala d’amplada < 0,40m � h � 0,90m   

� CONFIGURACIÓ * no són escalables (4)  i 
   es limita la mida de les obertures al pas d’una esfera de � < 0,10m (5)  

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA1 

� RESISTENCIA de les barreres de protecció �  Resistiran una força horitzontal qk � 0,8 kN/m(6)  

* Altura lliure de pas: � 2,10m;   portes � 2,00mSUA2 � IMPACTES
*  Protecció dels elements volats d’altura < 2m

* Disposició de barreres de protecció que n’impedeixin l’impacte,   o bé  

�H < 0,55m � classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” (9)  

0,55m � �H � 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1 ó 2 ” (9)  

SUA2 � SUPERFICIES DE VIDRE:
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 
d’impacte -a les portes i 
paraments fixes (8)- i protegir-
les, mitjançant: 

* Resistir, sense trencar, un nivell 
d’impacte -x (y) z- (9)  en funció del 
desnivell (�H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: �H > 12m � classe “qualsevol (B ó C) 1” (9)  

* Portes corredisses d’accionament manual � es garanteix distància  �  0,20m a qualsevol 
element fix 

CONDICIONS 
GENERALS 
 

 

SUA2 � ENGANXADES

* Elements d’obertura i tancament automàtic � disposaran dispositius adequats al tipus 
d’accionament i compliran amb les especificacions tècniques pròpies.

� Amplada dels trams:  � 0,80m (D. 55/2009 “Condicions d’Habitabilitat” fixa  una amplada � 0,90m)  
� Graons:

 
- frontal � 0,20m 
- estesa   � 0,22m 
- s’admeten graons sense frontal (10) 

 

� Replans:  � s’admeten partits amb graons a 45º  
� Barreres de protecció: � els costats oberts disposaran de baranes 

� configuració segons definició  anterior 
 

* graons � el costat més estret � 0,05m 
� el costat més ample � 0,44m 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SUA1 

� Escales de traçat corbat:

* mesura de l’estesa: � trams amplada <1m  a l’eix  
� trams amplada � 1m  a 0,50m del costat més estret 

 

· RAMPES  No hi ha especificacions per a l’ús restringit  

SUA2 � Dutxes i banyeres � la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (11)BANYS I CAMBRES 

HIGIÈNIQUES 
SUA3 � Si tenen dispositiu de bloqueig des de l’interior disposaran d’un sistema de desbloqueig des de l’exterior

� Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistènciaDIPÒSITS, POUS  SUA6
� Disposen d’un sistema de tancament utilitzable, només, per “personal autoritzat”

LOCALS DE RISC   Trasters, etc. � Veure l’apartat d’usos associats a l’habitatge

(1) En ampliacions d’edificis existent, aquest DB només s’aplicarà a les parts ampliades 
(2) En obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB només s’aplicarà als elements modificats per la reforma, sempre que això n’augmenti la seguretat segons DB SU 
(3) Quan un canvi d’ús afecti només a part d’un edifici, aquest DB només s’aplicarà a la part afectada pel canvi d’ús 
(4) Baranes no escalables: En l’altura compresa entre 30 i 50cm sobre el nivell del terra o sobre la línia d’inclinació de l’escala no existiran punts de recolzament, 

inclosos sortints sensiblement horitzontals amb més de 5cm de sortint. En l’altura compresa entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints que 
tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(5) S’exceptuen les obertures triangulars que formen el frontal i l’estesa dels graons amb el límit inferior de les baranes, sempre que aquest estigui a � 0,05m de la línia 
d’inclinació de l’escala  

(6) Força horitzontal, qk, aplicada a 1,20m o sobre l’extrem superior de l’element, si aquest és d’alçada inferior 
(7) Neteja de vidres des de l’interior: tota la superfície exterior d’envidrament estarà compresa en un radi de 0,85m des d’algun punt dels costats de la zona practicable 

situat a una alçada � 1,30m
(8) Àrees de risc d’impacte: Portes: àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 

compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 
(9)  Nivell d’impacte segons norma d’assaig UNE EN 12600:2003  “Vidrio para la edificación. Ensayo pendular, método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio 

plano”, en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres: � (�) � - que el DB SU anomena x (y) z. 
� � (“y” segons DB SU) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 

vidre trempat, etc. 
� � i � (“x” i “z” segons DB SU) indiquen la classe més alta d’alçada de caiguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per

l’assaig. Les condicions d’assaig que s’especifiquen per a  � (“z” segons DB SU) són més restrictives que per a � (“x” segons DB SU)
(10) Graons sense frontal (ús restringit): La projecció de l’estesa es superposarà, com a mínim, 25mm. La mesura de l’estesa no inclourà la projecció vertical de l’estesa 

del graó superior
(11) Tot i que s’ha canviat la manera de definir els vidres, la nomenclatura antiga es manté per a les portes i tancaments de dutxes i banyeres.  Interpretem però, que el 

nivell d’impacte exigit correspon al més baix, és a dir el que pertoca per a un desnivell entre els dos costats del vidre de �H < 0,55m ( classe “1,2 ó 3 (B ó C) qualsevol ” )

13.07 Rehabilitació Cal Purrós
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✔
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✔
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SUA-8CTE Paràmetres del DB SUA compliment a les exigències de 
Seguretat d’Utilització i accessibilitat 

INSTAL·LACIÓ  
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte  

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

NO 
és necessària doncs: 

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

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

Ne = Na =

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

SÍ 
és necessària doncs: 

* Edificis amb altura > 43m

P R O C E DI M E N T  DE  V E R I F I C AC I Ó     

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

terreny Ng impactes / any km2 :  

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

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

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

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

* edifici aïllat � C1 = 1,00 

� C1 :  
  Coeficient relacionat amb l’entorn  

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

Ne 

FREQÜÈNCIA 
ESPERADA 
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  
 

· Ne = 61eg 10CAN 	


  = x x x 10-6 Ne =                        impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

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

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

� C2 :  
  coeficient segons tipus de 

construcció 

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

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

* edifici no ocupat normalment � C4 = 0,5  

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

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

* resta d’edificis � C4 = 1,00  

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

C5 = 5,00  

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

� C5 :  
  necessitats de continuïtat de 

les activitats que es 
desenvolupen en l’edifici 

* resta d’edificis � C5 = 1,00  

Na  

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  
 

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5 	





= 3105,5 	




 Na = 

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

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E �
e

a

N

N
1	 = 1 	  E � 

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

3 0,80 �  E < 0,95     

2 0,95 �  E < 0,98    

E � 0,98  

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP 
 · NIVELL DE PROTECCIÓ 

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

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

1 

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

 

�  la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

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

13.07 Rehabilitació de Cal Purrós

Begues (Baix Llobregat)
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0,005500

0,000670 0,005500

✔
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✔

1,00

✔

1,00

✔

✔

1,00

No

5,00

0,50

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) � 10-2 10-5<Ks<10-2  � 10-5  Grau d’impermeabilitat 
(3) 

 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 
 

TERRES 

 Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  � 10-5  Grau d’impermeabilitat 
 Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

 

FAÇANES 
 Zona Pluviomètrica (5) I  II III IV V Grau d’impermeabilitat 
 Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

 Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) � 15 16-40 41-100
 Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES  

 Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4
del DB HS 1 respectivament. 

✔

✔

✔

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

13.07 Cal Purros



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 
En funció del sistema de 
recollida municipal  � 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

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

Edificis 
d’habitatges 

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

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

Edificis  
d’altres usos S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

✔

13.07 Cal Purros

CTE

1

PV

habitacions dobles

2

CA

paper/ cartró vidre

45 45

- L’accés als espais d’emmagatzematge, no necessita d’elements auxiliars (escaletes, tamborets, ..)

x

habitatge

espai d’emmagatzematge immediat
(dins l'habitatge)

habitatge unifamiliar

x

x

x

C  Capacitat dins de l’habitatge per fracció en dm3 . C =  CA · PV

El projecte garanteix un espai facilment accessible de 150 dm3 que permet la separació 
en les fraccions de matèria orgànica, paper/cartró, envasos lleugers, vidre i varis

si

- L’acabat de la superfície de qualsevol element situat a menys de 30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge és 
impermeable i fàcilment rentable

0

� CAPACITAT

envasos lleugers

PV  ocupants 

4

ocupants de l'habitatge

habitacions 
senzilles

4

INTERIOR DELS HABITATGES (espai d’emmagatzematge immediat) 

Espai per 
magatzem
de residus 
dins
l'habitatge

� SITUACIÓ:

� CONFIGURACIÓ

Decret d'ecoeficiència D.21/2006

ocupants de l’habitatge (suma de dormitoris senzills i el doble de número de dormitoris dobles)

- Els espais destinats a matèria orgànica i envasos lleugers es disposen a: la cuina

zones annexes auxiliars

Contemplat en projecte

HS 2

- El punt més alt és a una alçada del terra � 1,20 m

HS 2Fitxa justificativa del compliment de HS 2.  Evacuació de residus  Habitatge Unifamiliar      

 Ref. del projecte 13:07 Rehabilitació de Cal Purrós

AMBIT D’APLICACIÓ 

 Contenidors mínims per tipus d'habitatge i fracció  (en dm3)  (dimensions en planta � 30 x 30 cm i volum � 45 dm3 
)

coeficient d’emmagatzematge per persona i fracció (dm3/persona).                                     

225,0

habitatge total

45 45

matèria orgànica varis

45

HS-2 . V.3 (2010) OCT Oficina Consultota Tècnica COAC Col·legi d'Arquitectes de Catalunya



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior (art.13.3 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans perquè els seus recintes es puguin ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de 
manera habitual durant l’ús normal dels edificis, de forma que s’aporti un cabal suficient d’aire exterior i es garanteixi l’extracció i expulsió de 
l’aire viciat pels contaminants. 
Per tal de limitar el risc de contaminació de l’aire interior dels edificis i de l’entorn exterior de façanes i patis, l’evacuació dels productes de la 
combustió de les instal·lacions tèrmiques es produirà, amb caràcter general, per la coberta de l’edifici, amb independència del tipus de 
combustible i de l’aparell que s’utilitzi, d’acord amb la reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques.”

Àmbit:  Conjunt de l’habitatge   
- Híbrid, o bé Sistemes: 
- Mecànic 

  
 

- Dormitoris �  5 l/s persona   Admissió d’aire 
de  l’espai 
exterior (1) - Sala d’estar 

menjador 
�  3 l/s persona   

- Banys � 15 l/s local   

Ventilació 
general 
(apartat 3.1.1) 

Cabals 
mínims:  
(taula 2.1) 

Extracció de 
l’aire viciat (2)

- Cuina �  2 l/s m2 i
�  8 l/s local si hi ha 

aparells de combustió

 
 

Àmbit: Cuina                   Ventilació 
addicional 
(apartat 3.1.1) 

Cabal 
mínim:  
(taula 2.1)

Extracció mecànica per a  bafs 
i contaminants de la cocció (2) 

� 50 l/s  
 

Àmbit: Sala d’estar, menjador, dormitoris i cuina   
Finestres o portes exteriors practicables. (1)   

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària 
(apartat 3.1.1) 

Elements:
(apartat 4.4) Superfície practicable� 1/20 Superfície útil del local  

    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Magatzem de residus en 
edificis d’habitatges (4) 

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.2) 
 

- Mecànic 
    

- Natural, 
- Híbrid, o bé 

Trasters en edificis 
d’habitatges  

Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.3) 

- Mecànic 
   

- Natural, o bé Aparcaments Cabal mínim: 
(taula 2.1) 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: (1) (2) 
(apartat 3.1.4) - Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES 

Es garantiran els 
cabals mínims de 
ventilació
mitjançant la 
implantació dels 
sistemes de 
ventilació adequats 

Locals d’altres tipus        - Cal un estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 3. (5)

 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

- Es produirà amb caràcter general per la coberta de l’edifici i es farà d’acord amb la 
reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques (6)

 

 
(1)  Les obertures d’admissió d’aire per a la ventilació general i les finestres i portes per a la ventilació complementària han de comunicar amb un espai exterior 

que tingui les següents condicions (DB HS 3 apartats 3.2.1 i 3.2.6):
- Permet inscriure en la seva planta un cercle de diàmetre D � H/3, sent H l’altura del tancament més baix dels que ho delimiten i D � 3 m.   
- Quan les obertures estiguin situades en una reculada, l’amplada, A, d’aquesta serà: 

a) A � 3m, quan la fondària de la reculada, F, estigui compresa 1,5 � F � 3 m. 
b) A � F, quan la fondària de la reculada, F> 3 m. 

(2)  L’expulsió de l’aire viciat s’ha de fer al final del conducte d’extracció, després de l’aspirador: 
- Per sobre de la coberta de l’edifici si es tracta d’un sistema híbrid: 1 m, com a mínim; 2m si és transitable. 
- Separada: 3 m com a mínim de qualsevol element d’entrada d’aire (obertura d’admissió, porta exterior o finestra, boca de toma) i de qualsevol punt 

on puguin haver persones de forma habitual. 
(3)  Encara que l’apartat 3.1.1.3 del CTE DB HS 3 permet fer l’extracció mecànica de l’aparell de cocció amb conductes individuals o col·lectius, el  D. 259/2003 

d’habitabilitat estableix que l’extracció de les cuines es farà amb conductes independents fins a la coberta  de l’edifici.
(4)  Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de ventilació. 
(5)  Condicions de ventilació de locals d’altres tipus: queden regulades en el nou “Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els edificis, RITE” (RD 1027/2007) i 

complementàriament en les “Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball” (RD 486/1997). 
(6)  Reglamentació específica sobre instal·lacions tèrmiques: Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE (RD 1027/2007), Reglament de 

combustibles gasosos (RD 919/2006) i algunes OOMM.

✔

✔

13.07 Cal Purros

HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
 

 Qualitat de l’aigua � L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  
� Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 

amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

� El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

 

Sistemes antiretorn: � Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

� Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
� Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa: � Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q � 0,04l/s � urinaris amb cisterna 
q � 0,05l/s � “pileta” de rentamans 
q � 0,10l/s � rentamans, bidet, inodor 
q � 0,15l/s � urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 
q � 0,20l/s � dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 

domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 
q � 0,25l/s � rentavaixelles industrial (20 serveis)  
q � 0,30l/s � banyera � 1,40m, aigüera no domèstica 
q � 0,60l/s � rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q � 0,03l/s   � “pileta de rentamans 
q � 0,065l/s � rentamans, bidet 
q � 0,10l/s   � dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 

aixeta aïllada 
q � 0,15l/s   � banyera < 1,40m rentadora domèstica  
q � 0,20l/s   � banyera � 1,40m, aigüera no domèstica, 

rentavaixelles industrial (20 serveis) 
q � 0,40l/s   � rentadora industrial (8kg) 

Pressió: � Pressió mínima:   Aixetes, en general   � P � 100kPa 
  Escalfadors i fluxors � P � 150kPa 

� Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum � P � 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS: � Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals � Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

� Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació � Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

 

 

Comptatge � Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.  

Xarxa de retorn d’ACS � La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

 

ESTALVI D’AIGUA  Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

� A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

13.07 Cal Purros



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.
 

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

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

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

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

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

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

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

✔

✔

✔

✔

✔

13.07 Cal Purros DADES DE L'EDIFICI:

�������

3

2

AIGUA tots els usos

%

�	
�
�

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

etiqueta ecològica de la Unió Europea

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

Rehabiliatció de Cal Purrós

60%

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística

a un espai comunitari

84

zona climàtica

demanda ACS a 600

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

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

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

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

70

al'interior de les unitats privatives

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos : 
Km ��0,70 W/m2K (1)(2)

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya

marca AENOR Medioambiente
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)
etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

3

la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables 60%

S

per protecció patrimoni cultural català

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

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

contribució mínima d’energia solar en 
producció d’ACS

S

RENTAVAIXELLES

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

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

no és d’aplicació quan :

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa 
urbanística que impossibilita la superfície de captació

USUARIS DE L'EDIFICI

Nova edificació

ENERGIA tots els usos

X

USOS DE 
L'EDIFICI:

���������

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

AIXETES

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

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

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

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

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

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

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

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

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

Situació:

x

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

Passatge de Sant Martí 12

Begues

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Baix Llobregat

Gran rehabilitació
�������

l/dia

N

S

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els 
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S� 35%

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

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S
S
S

AILLAMENT TÈRMIC

IV

%  (3)

obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :      
Km � 3,30 W/m2K   (1)(2)

PROTECCIÓ SOLAR

%  (4)

PROJECTE

N

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

S

S

S

S

1/2



5

5

5

5

6

6

5

4

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3

(1)
(2)

(3)
(4)
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MATERIALS

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

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)

PROJECTE PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

S

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

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

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

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

coberta enjardinada

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

ECOEFICIÈNCIA

S

DECRET 21/2006

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  PROJECTE BÀSIC

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

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

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 
W/m2K ;       Km � 0,56 W/m2K
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 
W/m2K ;       Km � 0,49 W/m2K

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

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS

11

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 
sistema d’enllumenat

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

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)
la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

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

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 
aïllament a so aeri R de  � 28 dBA
en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 
�  74 dBA

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

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

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

2/2

DADES DE L'EDIFICI:

�������

3

2

AIGUA tots els usos P A

S x x
S x x
S x x

 

(5)

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

x

cal justificar-ho adequadament a la memòria

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

x x

x

x

x

S

RESIDUS.  DOMÈSTICS tots els usos

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

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

Reconversió d'antiga edificació

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

x

x

�������

X

USOS DE 
L'EDIFICI:

���������

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

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

etiqueta ecològica de la Unió Europea

distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat 
de Catalunya

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

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

�	
�
�

x

Nova edificació

Baix Llobregat

Gran rehabilitació

a un espai comunitari

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

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

N

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

70%

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

Nper protecció patrimoni cultural català

S

60%

al'interior de les unitats privatives
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 
DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

Comarca:

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

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE D'EXECUCIÓ

84

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

SANEJAMENT

PROTECCIÓ SOLAR

parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos: 
Km ��0,70 W/m2K (2)(3)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar: 
Km � 3,30 W/m2K 
obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a 
l’exterior o entre els dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S� 35%

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

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

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Passatge de Sant Martí 12

Rehabiliatció de Cal Purrós

Begues

x

cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible

x

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

x

ENERGIA tots els usos

Situació:
Municipi:

PROJECTE (1)

x

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

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

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

M

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

AIXETES

AILLAMENT TÈRMIC

xxRENTAVAIXELLES

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

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

zona climàtica

demanda ACS a 600USUARIS DE L'EDIFICI

contribució mínima d’energia solar 
en producció d’ACS

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

x

S

x

x

l’edifici no compta amb suficient assolellament

S

no és d’aplicació quan :

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

x

x

60%

IV

S

l/dia

(4)

x x

3

1/2



P A

S

P A

5

5

5

5 S x

6 S x

6

5

4

6

8

4

5

4

4

5

8

7

3
11

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
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Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (4)




�






M

x

PUNTS M

PROJECTE D'EXECUCIÓ

PROJECTE

ECOEFICIÈNCIA

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

MATERIALS

AILLAMENT TÈRMIC

INSTAL·LACIONS

AILLAMENT ACÚSTIC

CONSTRUCCIÓ

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

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

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

DISSENY  DE L'EDIFICI

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

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

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

(JUSTIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

AILLAMENT ACÚSTIC

DECRET 21/2006

 PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

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

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

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

RESIDUS D'OBRA tots els usos

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

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

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

PROJECTE

s

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

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

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

S

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

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

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

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

x

PROJECTE

x

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT
MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

coberta enjardinada

coberta ventilada

x

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris
diferents, i també les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell
d’impacte Ln en l’espai inferior sigui �  74 dBA

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

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

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

2/2
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   DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR: 

Situació: 
Municipi : Promotor: 
 
 
 

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

 - Su � 160 m2 
- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 

d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

 

- Su > 160 m2 
- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 

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

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

WT Càrregues Complementàries (W)  

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació Càrrega de 
l’habitatge (W) 

Piscina Jardí  CÀRREGA TOTAL HABITATGE 
Bàsica    � 5.750 W  
Elevada  � 9.200  W 

              

 

W 
 

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

 LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  
 

LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. CAIGUDA 
DE TENSIÓ (1) 

SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm2)  

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)     1,5 % V  6   

MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) 

I = 
�cosV

P



 e = 
Vs
LP








�
2

 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 

Circuit enllumenat 3 % V 
 INSTAL·LACIÓ 

INTERIOR 
Altres 
instal·lacions 
receptores Altres usos  5 % V 

Segons 
circuit 

 

TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) 

I = 
3

 Vcos

P

�
 e = 

Vs
LP






�
 

 

 I Intensitat (A) e Caiguda de tensió (V) 
 V Voltatge (V) L Longitud real línia (m) 
 P Potència activa (W) s Secció conductor de fase (mm2)

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

 cos � 
 

Factor de potència 1 � 
 
Conductivitat (m/ mm2) 
(Cu = 56;  Al = 35;  Fe = 8,5) 

 
 

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

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  
Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui � 24V en local humit i 50V en la resta.  
(En instal·lacions de telecomunicacions R � 10) 

Disposició 

 

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

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

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

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

Conductors 

 

Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció � 25mm2    

Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm2 si disposa de protecció 
mecànica i de 4mm2 si no en disposa. 

 
 
 
 
 

Data: L’arquitecte/a: 
 

Passatge de Sant Martí nº 12

Begues Ajuntament de Begues

Gener 2015 Emili Donato i Folch

5.750,00 5.750,00

5,75

Altres Altres
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CIRCUITS (BT-25) 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit 

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

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

C2 
Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 20  

C7  Preses de corrent (Su>160m2 o preses/circuit >20)  20  - 

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

C4  Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 3 

 
C9 

 
Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5  Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 6  C10  Assecadora independent 1 - 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat - 2.300 W 

 

 
C12 

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

C3 � 2 
C4 � 3 
C5 � 6 

- 

 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ  

NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 
COMPLIMENT EN 

PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  

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

 

E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    

Vestíbul 

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Punts de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)       3 (1)    
C8 Presa de calefacció 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  �  

Sala d’estar  

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1  �  

Punst de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m2 (arrodoniment superior)     3 (1)    
C8 Presa de calefacció - 1  �  

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1  �  

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    
C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1  �  

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

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

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1  �  

Punts de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    
C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    
C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    
C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    
C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 (2)    
C8 Presa de calefacció - 1  �  

Cuina 

 

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

Punts de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    Terrassa i 
vestidors 

C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

Punts de llum 1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S � 10 m2 ;  2 si S>10 m2 1    

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

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  

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

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

 

 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  

CIRCUITS Conductor(1)
 

s � (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts � 

Long. 
� (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

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

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

 
 
 

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

  

CIRCUITS Conductor(1)
 

s �  (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts � 

Long.    
� (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

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

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

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

C4 Acumulador 
elèctric 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

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

 
 

 
 
  

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

CIRCUITS Conductor(1)
 

 s �   (mm2) 
Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts � 

Long.    
� (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5(2) 16 30 28,9 

 C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

 C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 2x6+6 25 

potència 
màxima 
5.750W 

46,3 

C 1 1 Gestió 2x1,5+1,5(2) 16 
potència 
màxima 
2.300W 

28,9 

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

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

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

C4 
Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

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

 
Cw Piscina     

Cx      

 
Cy Reg     

Cz      

ICP
Interruptor de Control de 
Potencia

IGA
Interruptor General 
Automàtic

ID
Interruptor 
Diferencial

ID
Interruptor 
Diferencial

16A

16A

16A

ID
Interruptor 
Diferencial

ID
Interruptor 
Diferencial

40A

10A

10A

10A

25A

25A

16A

16A

25A

20A

16A

  
(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19       (2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm2 si 

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

ESQUEMA A 

(3)
  

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 

(3) 

25A 
30mA 

25A 
30mA 

✔
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 

 1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

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

 
Conductors Aïllament    � 0,6 / 1 kV  

Secció mínima � 6mm2 (Cu);  � 16mm2 (Al) 

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

 

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

Secció mínima: F, N i T � 6mm2 (Cu) 
 Fil de comandament  � 1,5mm2 

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

 3/9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

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

 10 COMPTADORS (BT 16) 

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

 
Intensitat  En funció del tipus de subministrament i tarifa 

a aplicar, segons contractació 

 12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

 

- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 

- Interruptor Diferencial  (ID) 
 
- Interruptors Omnipolars      

Magnetotèrmics 

Intensitat � 25A 
Accionament manual 
Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 
Per a cada un dels circuits 
interiors 

 13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

 
Conductors Aïllament 450/750V 

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

 UN ÚNIC USUARI 
 

 

 

 

 2

1

3/9 10 1111 12

138

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT 
 

103/9

1

 2

12

8

1111

13813

3/9101112

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

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 2 ESCOMESA (BT-11) 

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

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

 

 

- No s’admet en muntatge superficial 
- Nínxol en paret (mesures � 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

 8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 
 
 
 

  

Col·locació 
Conductors aïllats en:  
- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial  Dext � 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 

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

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

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

 

 

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

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

 1

2

3/7

11 128

 

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

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

 
Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 
Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 
VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 
- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 

pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 

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

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

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

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

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

VOLUM 3 
Limitat per 

 
- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 

vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

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

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 
El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

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

 VOLUM 0 Mecanismes (1) 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa 
Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes (1) 
 
Altres aparells fixos (2)  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 
i 2. 
Aparells alimentats a MBTS ��(12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor �� 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 
Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 
Altres aparells fixos (2) 

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

4

CONDICIONES GEOGRÁFICAS DE LA CAPITAL DE PROVINCIA.

Longitud (º):

BeguesLocalidad:

Normativa aplicable:

2

Provincia:

 2,2 E  

Altitud (m): 95

PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

Proyectista:

Dirección:

Denominación: Projecte executiu de reforma i rehabilitació de Cal Purrós

Passatge de Sant Martí nº 12 - 08859 Begues

Emili Donato Folch

1 GENERALIDADES

Latitud (º): 41,4

Latitud de cálculo (º): 41

La normativa de aplicación debe ser la más
restrictiva, según el apartado 15.4 del CTE los
valores derivados de esta exigencia tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de los
valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes.
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3

4

3

2

31

31
30 11

8

31
30

12,3

Septiembre

Julio
Agosto

0

Total viviendas

Total demanda l/día

0

0

0

personas

0

7

7

0

4
6 98

3

9

personas

Enero 31
Mes

Octubre 31

1.697,70

1

137,3913

131,54

13

15

141,97

Demanda energética total

Temperatura a.c.s. ºC

Febrero

Uso 1

personas

l/persona
Unidad Total l/día

DEmes  (kW h/mes)Tª A.F.S. (ºC) (IDAE)

l/persona

Nº Días

l/persona

84

ºCC.T.E. Temperatura a.c.s � 60 º C

5 6
* Según C.T.E.

84

0
7 0

0

134,47

8

15
16

135,93
132,91

14

139,14
148,0111

14

9

60

28

30

30

157,07

138,95

31

31

157,07
365

Noviembre
Diciembre

143,24

Otros usos

0Total pers/viv tipo

Factor simultaneidad f:

3

l/día persona

Total l/día

Junio

70,00

28

Uso 3

Uso 2

55,00

40,00

l uso/día

84

Marzo

1

1,5 0
0 3Total personas

4
0 0

Viviendas

3.1 DEMANDA ENERGÉTICA DE A.C.S.

Vivienda tipo 5

1Nº dorm/vivienda

841 2 3 6

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.

2
Nº pers/vivienda* 3

3
Nº viviendas 1

Total demanda l/día

Total demanda l/día

Abril
Mayo

ANUAL

�������������
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#

#

3

1

Fracción solar exigida según 8

96,130,000,00

%

79,54

0

Superficie total captación

0,00 0,00

Pérdidas

Modelo de captador

Realizar cálculo en la  hoja "Pérdidas"

Relación V/Sc 80

1 Ud

Valoración de las pérdidas por la disposición de los captadores.

Características de los captadores

Eficicencia óptica

0,93 0,00
20,30

0,93
0,00

Mayo

1,16

18,60

1,89

0,00

Aportación solar mínima exigida

Determinación de la fracción solar por el método f-CHART

50,00

6,50

16,10

9,50
1,42
1,30

Noviembre 7,20
10,80

13,50

1,41

Junio
Julio 21,60

1,04

0,89

1,21
Agosto 18,10

Diciembre 5,80
1,55

Abril 1,03

Orientación e inclinación (%)

Energía de apoyo

Marzo 12,90

Enero
Febrero

0,00

Obtenidas

50

Caso

Sombras (%)

Azimut αº

Total (%)

162,23
147,33

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

m2

0,82

m2

3,93

1.525,66

149,07
150,680,00

psombras EI mes (kW h/m2)

0,00

173,12
0,00

0,00

0,00

0,00

75,98

131,23

0,00
0,00

138,30

0,00
93,07

3.2 CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE A.C.S. 

Octubre

0,00
20,00

1,52

14,60

0,00
128,960,00

0,00

CTE 50<V/Sc<180 l/m2 captador (Valor habitual 75)  

W/m2 KCoeficiente global de pérdidas

Superficie captador

º

1,89

(IDAE)
porientación

Anual

Septiembre

Número de captadores

Inclinación del captador

Mes
(IDAE)

40,00

k (pinclinación)

0,00
Límite C.T.E.

H (MJ/m2 día)

Cálculo energía incidente mensual

)*

� $��"�������
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Enero

Marzo
135,05
181,16

12,00
111,7411,00

Mes

3,06

403,74

438,63

24,00
20,00 445,19 3,14

3,00
1,30

206,98
3,04

465,63
Mayo

24,00
20,00 1,51

Junio
Julio

26,00

Abril

50 %

441,37 2,81
5.276,26

Exigida

3,26433,11
423,03211,67

1,83

465,14

2,99

Noviembre

Agosto

EA mes

Febrero

44,32

209,42

Enero

17,00

f mes (%)

3,22
0,97

453,36

3,22
3,35
3,39

2,890,71

1,61

EP mes

416,67

133,12

66,66

92,06 121,10

81,55

Octubre
1,54

184,36
Septiembre

%

56,93

74,10 109,68

100,16

227,89

D1

477,22

413,17

14,00
194,29

26,00

1,41

1,68

1,22

D2

Cálculo de los parámetros D1 y D2

0,91

EU mes (kW h)

243,20

Tamb (IDAE)

84,75

111,31

12,00

69,61

113,54
Marzo
Febrero

120,96

Noviembre

Mayo

0,68
Anual
Diciembre

Agosto 95,69

Cálculo fracción solar mensual y energía útil mensual

Mes

130,75
106,73

18,50 2.143,24

16,00

Abril 82,64

Julio

87,05
Junio

60,91

1.263,75Anual
Diciembre 42,44

Octubre
121,41

78,40
90,29

130,07
Septiembre

Fracción energética anual 74,44

Gráfico anual a.c.s. kW h/mes
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l.

#

l.

l.

l Ud.

...

1 Ud.l150

l

...

Ud.

Instalado

Ud.

200

l

TOTAL INSTALADO

Ud.

l Ud.

...

Ud....l

...

...

Tipo 3

Tipo 2

...

150,00

l

l

l ...

...

Tipo 1

Acumulador colectivo parcial 0

Relación V/Sc

Cálculo

l

Instalado

Volumen total de cálculo

4 SISTEMA DE ACUMULACIÓN SOLAR

80 l/m2 Valor habitual 75 l/m2 captador  

Condición de acumulación según el CTE 50< V/Sc <180 

151,20

...

...

TOTAL INSTALADO

Ud.

lTipo 4

...

Tipo 7

Tipo 6

Tipo 5 ...

l

...

... l

lTipo 8

l

Ud.

Ud.

...

Ud.

Ud.

...

Ud.

250

l

l

l

l

l l

l

l

...

Acumulación centralizada:

Acumulación distribuida o mixta

...

Tipo 9
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#

#

Caudal

2

3

Tipo de aislamiento térmico 1 Conductividad térmica

2

Ud. 5,67

Instaladom2

m2

Intercambiador incorporado al acumulador

1,89 m2

Relación entre superficie útil de intercambio y superficie total de captación, según el CTE � 0,1

Superficie

3

3,4

6.1

A.C.S.

6 CIRCUITOS HIDRÁULICOS

W

Nº captadores o nº series conectados en paralelo

Instalado

SISTEMA DE INTERCAMBIO

Intercambiador exterior de placas

Potencia mínima del Intercambiador (W) según el CTE P> 500 A 

Superficie útil mínima de intercambio 0,28

Potencia mínima del intercambiador ...

l/h

5

Modelo baxi sol 200 h

l/h m250

Tipo de fluido caloportador

Velocidad máxima aconsejada del fluido

Material

Caudal total

 
0,04

284

 
1,3

Fluido utilizado Factor  �  p.d.c.

CIRCUITO PRIMARIO DE CAPTACIÓN SOLAR.

2,5 - 3

Estimativo 50 l/h m2. Consultar
catálogo de los captadores 

Recinto

Caudal de fluido caloportador

�/���"�#��#� "�#/���#��

��"���#��3�� ��$�


����4���#" �

�����
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#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.335,90

...

...

...

...

0

0

0

0

...

0,00

...

QR

0,00

...

...

...

0,00

0,00 ...

...

...

...

...

... 0

0

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

...

...

...

0,00... ...

...

0,00

... ...

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00... ...

0,00

0,00 0,00

0 0,00 0,00

0

0

134,00 134,00

0,000

0,00

1.335,90

0,00

0,00

...

0,00

0,00

0,00

... ...

... ...

GH

Pérdidas de carga en el circuito más desfavorable (mm.c.a.)

... ...

... ...

…

0,00

0,00

Di

(mm) (m/s)(mm)

Caudal

(l/h)

Tramo

16,00

…

DN

(mm)

BC

18,00

...

AB 200,00

…

...

...

...

...

…

…

0,00

CD

EF

FG

0,00

0,00

0,00

JK 0,00

0,00

KL

0,00

HI

IJ

…

…

…0,00

0,00

MN

NO

OP

PQ

UV

RS

ST

TU

0,00

LM 0,00 …

…

...0,00

0,00

v
aislamiento

20 9,97

...

0 0,00

0,00 ...

... ...

p.d.c.
Circuitoespesor 

(m) (mm.c.a.)

p.d.c. L Ltotal

desfavor(mm.c.a/m)
más

(m)

... 0

0,28

0

...

...

… ...

...…

…

...

…

…

0,00

...

0,00

0,00...

Pérdida de carga circuito primario

…

…

0,00

0

Los cálculos se remiten a la  hoja "Hidráulico"

…

…

...

...

...

...

...
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m

l

l

A.C.S.

Volumen total del circuito l

1,5 + altura estática

0,00
0,00

0,00

0,00

Volumen
tubo(l/m)

0,20
0,31

Volumen
tubo(l)

26,94

0,00
0,00

0,00
134,00

0,00

L Di
 (mm)

16,0
 total (m)

20,0

0,00

baxi sol 200 h

26,0
33,0

51,6

0,53
0,86

2,09

73,1 4,20

42 0,00

0,00
0,00

Nº Uds.

DN

18
22
28

0,0066,7
76,1

64,3

40,0

Volumen de fluido en intercambiador de calor

3,25

1,26

0,00

Total captadores

Pérdidas recorrido de tuberías más desfavorable

Volumen

Columna de fluido

Factor de presión 

(mm)

Presión absoluta final en vaso de expansión Pf

Presión absoluta inicial en vaso de expansión Pi

35

54

Modelo

Agua con anticongelante

1

Caudal de la bomba

Altura manométrica

2,2  l/Ud

Volumen de fluido en las tuberías

mm.c.a.Pérdidas captadores

Bomba circuito primario

Pérdidas intercambiador de calor

Número

m.c.a.1,34

Pdc/Ud 60

m.c.a.

0,12

10

26,94

m.c.a.

2

2

l

39,14

2,2

Coeficiente de dilatación

1,7

Volumen del vaso de expansión calculado

 

5

4,74

2 ud.

Volumen captadores

l

l/h

m.c.a.

kg/cm2

m.c.a.

284

Vaso expansión circuito primario

Pérdida de carga total 3,46

5,46

0,08Tipo de fluido caloportador:

kg/cm2

1,52
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CALculo ACS COAM NET.xls

4

1

1

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

p.d.c.
Circuito

más

...

0,00

0

... 0

... 0

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,000

0,00

… 0,00 0,00

… ... ... ...

...

0,00

… ...

…

6.2.1

… ...

FG 0,00

GH 0,00

...

… ...

...

… ...

…

... ...

... 0

...

...

...

... ...

... 0

...

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

desfavor

… ... ... ... 0 0,00 0,00

(mm.c.a/m)(m/s)

...

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

(mm.c.a.)

0,00

(m)

 

0 0,00 0,00

(m)

Ltotal
Tramo

Caudal DN

(mm)
aislamiento

(mm)

0,00 …

(l/h) (mm)

AB

Fluido utilizado

6.2

HI 0,00

IJ 0,00

0,00JK

Tipo de fluido caloportador

... ...

Di

RS 0,00

PQ 0,00

KL 0,00

LM 0,00

MN 0,00

OP

QR 0,00

NO

0,00

L
espesor 

v p.d.c.

Velocidad máxima aconsejada del fluido

Recinto

---

BC 0,00 … ... ... ... 0 0,00

... 0 0,00CD 0,00 … ... ...

... 0 0,00EF 0,00 … ... ...

0,00… ... ... ... 0 0,00 0,00

0

… ... ...

… ... ... ...

... 0

0,00

...

0,00

0,00

...

…

0,00

0,00

0,00

0,00

...

0,00

CIRCUITO SECUNDARIO DE CAPTACIÓN SOLAR.

0

ST 0,00

0,00

… ... ...

...

...

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000

0,00

0,00

…

... ...0,00 … 0

...

Pérdidas de carga en el circuito más desfavorable (mm.c.a.)

UV

TU ... 0...0,00

...

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pérdida de carga circuito secundario

destinado a: Intercambiador hasta acumulación
Circuito secundario I 

Material

Factor  �  p.d.c.
555

555

555
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m

l

l

Volumen total del circuito l

1,5 + altura estática

64,3

0,86
0,53 0,00

0,00

0,00

0,00 73,1 4,20
3,25

42 0,00 40 1,26 0,00
2,09

Volumen de fluido en intercambiador de calor

76,1

35 0,00 33

66,7 0,00
54 0,00 51,6

16

0,00 26
22 0,00 20
28

Presión absoluta inicial en vaso de expansión Pi

0,00
0,00
0,00

...

18 0,00

m.c.a.0,00Pérdidas recorrido de tuberías más desfavorable

Columna de fluido

L Di Volumen

Presión absoluta final en vaso de expansión Pf

tubo(l)
0,00

0,31 0,00
0,20

Tipo de fluido caloportador:

kg/cm2

kg/cm2

 
0

Factor de presión 

Volumen del vaso de expansión calculado l

...

Coeficiente de dilatación

Volumen de fluido en las tuberías

(mm)  total (m)  (mm)

Intercambiador hasta acumulación

0,00

0,00

...

0,00

tubo(l/m)
DN

Caudal de la bomba

Altura manométrica

Volumen

Bomba circuito secundario I:

Vaso expansión circuito secundario I: Intercambiador hasta acumulación

m.c.a.

m.c.a.Pérdida de carga total

m.c.a.Pérdidas intercambiador de calor

l/h
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4

1

1

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

6.2.2

Tramo

 
Recinto

Tipo de fluido caloportador

DN Di
espesor 

Pérdida de carga circuito secundario

v p.d.c.
aislamiento

Caudal

Material

Fluido utilizado

destinado a: ...
Circuito secundario II 

L Ltotal p.d.c.
Circuito

más
(m/s) (mm.c.a/m) (m) (m)(l/h) (mm) (mm) (mm) (mm.c.a.) desfavor

AB 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

BC 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

CD 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

EF 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

FG 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

GH 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

HI 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

IJ 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

JK 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

KL 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

LM 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

MN 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

NO 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

OP 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

PQ 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

QR 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

RS 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

ST 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

TU 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

UV 0,00 … ... ... ... 0 0,00 0,00 0,00

Pérdidas de carga en el circuito más desfavorable (mm.c.a.) 0,00

Factor  �  p.d.c

Velocidad máxima aconsejada del fluido ---

555

555

555
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m

l

l

Coeficiente de dilatación

1,5 + altura estática

Volumen del vaso de expansión calculado ... l

 

Bomba circuito secundario II: ...

Pérdidas recorrido de tuberías más desfavorable 0,00 m.c.a.

0,00 m.c.a.

Columna de fluido

Pérdidas intercambiador de calor m.c.a.

Pérdida de carga total

Di Volumen Volumen

Caudal de la bomba l/h

Altura manométrica 0,00 m.c.a.

0,00 l

Tipo de fluido caloportador:

Volumen total de fluido

0...

Presión absoluta inicial en vaso de expansión Pi

Vaso expansión circuito secundario II: ...

DN L

0,00 16

kg/cm2

22 0,00

kg/cm2

Factor de presión ...

Presión absoluta final en vaso de expansión Pf

20 0,31
0,00

(mm)  total (m)  (mm) tubo(l/m)
18

0,00
0,20

35 0,00 33 0,86
28 0,00 26 0,53

54 0,00 51,6 2,09
42 0,00 40 1,26

66,7 0,00 64,3 3,25
0,00
0,00

0,00
0,00

Volumen de fluido en intercambiador de calor

76,1 0,00 73,1 4,20 0,00

0,00

0,00

tubo(l)
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Sol 200 y Sol 200 H
Colectores Solares planos para instalaciones de captación Solar térmica. Sol 200 montaje vertical, 
Sol 200 H montaje horizontal.

Energía Solar
Colectores Solares planos

Características principales
- Placa absorbente de aluminio con tratamiento

����	
��������������������������������	������
hidráulico tipo serpentín de tubos de cobre 
mediante Soldadura laser. 

- Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, 
templado y de bajo contenido en hierro.

- Aislamiento con lana de vidrio de 40 mm de 
espesor que se apoya en la plancha de aluminio 
de la parte posterior. 

- Carcasa de aluminio pintado color gris RAL 7016.
- Cuatro conexiones para la unión entre colectores 

por medio de accesorios de fácil montaje.
- Ensayado por CENER y FRAUNHOFER.
- GARANTÍA 10 AÑOS.

Forma de suministro
En un bulto:

- Colector Solar Sol 200
Código 720364001

- Colector Sol 200 H
Código 720364301

Sol 200 Sol 200 H
����	
�������� 2,01 m2 2,01 m2

����	
���������	��	 1,89 m2 1,89 m2

Capacidad 1,9 litros 2,2 litros
Peso vacío 34,3 kg 35 kg
Presión máxima de trabajo 10 bar 10 bar
Temperatura de estancamiento 213°C 211°C

1. Cristal templado.
2. Carcasa de aluminio pintado.
3. Placa absorbente recubrimiento selectivo.
��� ����������� ��� ��� ��� ��� 
�	� ��� ���	��� ���

parte posterior.
5.Circuito hidráulico tipo serpentín.

Detalle sección Colector

4

3

2

1

5

Curva de rendimiento

Ecuación característica del colector 
η = 0,815 - 3,93 T* - 0,0145 G T* ²
Tm - Temperatura media del colector.
Ta - Temperatura ambiente.
 G - Irradiación solar
Ensayo realizado por FRAUNHOFER
����	���������	��
������!"�#$�&�

(    )

R
en

di
m

ie
nt

o
η

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
0

G:1000 W/m²
����	
������	��	�?�$@��2

G
ºC m²

W
T*= Tm-Ta

SOL 200

R
en

di
m

ie
nt

o
η

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1

1,00

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0,00
0

G:1000 W/m²
����	
������	��	�?�$@��2

SOL 200 H

Ecuación característica del colector 
η = 0,794 - 3,706 T* - 0,0137 G T* ²
Tm - Temperatura media del colector.
Ta - Temperatura ambiente.
 G - Irradiación solar
Ensayo realizado por FRAUNHOFER
����	���������	��
������!"�#$�?J

(    )G
ºC m²

W
T*= Tm-Ta

Dimensiones y Características Técnicas
Sol 200 Sol 200 H

1.147

1.
75
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1.
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MA CA Consideracions ambientals de l’edificació. 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució de 
l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 

Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en compte 
a l’hora de dissenyar o construir.S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment 
obligat per la legislació vigent o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull l’AMB. com a 
conseqüència de disposar d’un sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme es té 
en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) segons s’hagi 
detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 (addicionals als establerts), 
s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades amb 2 punts. 

 

FLORA I FAUNA 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

1.1 

Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex 
núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació 
prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 () D Sí 

1.2 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. D 0   

1.3 Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. D 0   

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 

D 0  

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les 
estructures i de les activitats i de les instal·lacions associades 
(lluminàries, estacions transformadores, etc.). 

D 0  
 

1.6 Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. X 0   

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. X 0   

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D/X 3 () D/X Sí 

HIDROLOGIA 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1del FM 730.02.06: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 () D Sí 

2.2 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua per al reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals, etc. 

D 3 D  

2.3 Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin el 
consum d’aigua. D 0   

2.4 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa de 
clavegueram. 

D 0   

2.5 Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sol permeable D 1   

                                             

() Aplicarà en el cas d’existir aquest aspecte en l’àmbit d’actuació de l’obra. 
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2.6 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix la 
Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 () X Sí 

2.7 
Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com a rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3 () X Sí 

2.8 Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. X 2   

2.9 Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra com 
en fase d’obra acabada. X 1   

2.10 Estalvi d’aigua a l’edifici, tal i com estableix el document bàsic HS 4 
del CTE D/X 3 D/X Sí 

2.11 Disseny de sistemes de reaprofitament d’aigües pluvials i/o grises. D 3 D  

SÒL I SUBSÒL 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D 3 () D Sí 

3.2 
Preservació de les propietats físiques del sòl: avaluar l’afectació 
produïda per les cimentacions, protegir el sòl de l’erosió, preveure 
espais verds, etc. 

D 1  
 

3.3 Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. D/X 3 D/X  

3.4 Controlar que se segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. X 3 X  

3.5 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de 
demolició. 

D/X 3 () D/X Sí 

3.6 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal).(1)( 2) 

D/X 1   

3.7 
Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els sobrants de 
terra, buscant el seu reaprofitament dins o fora de la pròpia obra,  tal 
com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus 
de construcció i demolició. 

D/X 3 () D/X Sí 

3.8 Planificació de les activitats complementàries en punts on l’efecte 
sigui mínim: aplecs de terra, accessos, dipòsits de materials. X 3 X  

                                             
1 Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en compte les 
alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que afavoreixin el 
desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la fase de projecte 
les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i 
altres productes procedents de valorització de residus. 
 

3.9 Minimització de l’erosió i rehabilitar l’alteració produïda per l’obra i les 
obres complementàries, sobretot en zones que s'han desforestat. X 0   

3.10 
Es prohibeix l’abandonament, l’abocament o l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus (olis, 
greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com estableix la Llei 
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

X 3 X Sí 

3.11 Fer ús de lavabos químics, quan no es puguin connectar amb la 
xarxa de clavegueram. X 2   

3.12 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra.3 D/X 2   

ATMOSFERA 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

4.1 

Ús de maquinària i d’equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat. 

X 3 X Sí 

4.2 
Disminució de l’impacte lumínic al dissenyar o escollir les 
“lluminàries” interiors, tal i com estableix la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 

D 3 D Sí 

4.3 

Disminució de l‘impacte lumínic en dissenyar o escollir les 
“lluminàries” exteriors, tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn i Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual 
s’ aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07, especialment en allò que estableix 
la instrucció tècnica EA-03. 

D 3 D Sí 

4.4 Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. X 1   

4.5 
Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els 
dissolvents i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils 
(COV) que són una font de contaminació interior als edificis i 
perjudicials per a la salut.  

D 2   

4.6 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (edificis, arbres, 
etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

4.7 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, plantes de tractament de materials, 
pedreres, materials que el vent pot arrossegar). 

X 1  

 

 

 

4.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal 
pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia). 

D/X 3 () D/X Sí 

  

Protecció contra el soroll en els edificis, segons el que estableix el 
    

                                             
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de construcció i 
de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització. 
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4.9 R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document 
bàsic DB-HR Protecció contra el soroll del CTE i es modifica el R.D. 
314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el CTE. 

 

D 

 

3 (4) 

 

D 

 

Sí 

4.10 Prevenció i tractament dels possibles fums i olors que pot generar el 
funcionament de la instal·lació a l’exterior. D 

 

1 
  

4.11 
Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en compte 
el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de procedència, les 
possibilitats de reutilització i de reciclatge) i la petjada d’emissions de 
CO2 durant aquest. 

D 
 

2 

  

4.12 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-ne l’afectació als usuaris de l’edifici, tal com 
estableix la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. Mapa de capacitat acústica de la zona 5. 

D 3 () D Sí 

4.13 Qualitat de l’aire interior. D 3 D Sí 

4.14 
El personal instal·lador d’equips de refrigeració o climatització 
amb refrigerants o gasos fluorats ha de disposar de la certificació 
corresponent, tal com estableix el RD 795/2010. 

X 3(*) X Sí 

4.15 
Els productes fitosanitaris han de portar  una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3(*) X Sí 

MATERIALS 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

5.1 
Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la normativa 
tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.6 

D 
 

1 
  

5.2 Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7 D 2   

5.3 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i el desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 

D 1   

5.4 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de l’obra mateix o d’una altra, etc. (2) 

D 1   

5.5 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC...). 

D 3 D  

5.6 Ús de materials autòctons de la zona. D 1   

                                             
4 Serà d’aplicació si l’aspecte està contemplat en l’àmbit d’actuació del document bàsic. 
5 Per consultar mapa de capacitat acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents d’activitats 
de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de rebliment. 
7 Per consultar la relació de productes i serveis amb Distintiu anar la pàgina web següent: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 
 

5.7 Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. D 2   

5.8 Ús de materials prefabricats. D 1   

5.9 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010. 

X 3 ()  X Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 X Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X Sí 

RESIDUS 

 
Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.(1) (2) D/X 0   

6.2 Reutilització a l’obra, materials / residus provinents d’altres activitats 
(àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 D/X 0   

6.3 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. D/X 3 D/X  

6.4 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, analitzant i minimitzant 
els residus generats, quantificant els residus que es generaran, les 
operacions de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i 
els gestors que rebran les diferents fraccions singulars, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.5 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, per 
a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra vegetal). 
(1) (2) 

D/X 1   

6.6 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment 
i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de 
llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada 
pel Projecte. (1) 

D 1   

6.7 
Utilització de components que incorporen algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra, etc. (2) 

D 1   

6.8 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC's,...). 

D 1  
 

6.9 
Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu 
que poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com 
estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de 
construcció i demolició. 

D 3 D Sí 

6.10 Ús de materials prefabricats. D/X 0   

6.11 
Preveure la recollida selectiva i l’evacuació dels residus ordinaris en 
el cas d’edificis d’habitatges de nova construcció, tal i com estableix 
el document bàsic HS 2 del CTE. 

D/X 3 (4) D/X Sí 
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6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 8 

D/X 3 () D/X Sí 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

7.1 Limitació i optimització de la demanda energètica, tal i com estableix 
el document bàsic HE1 del CTE. D 3 (4) D Sí 

7.2 Optimització del rendiment de les instal·lacions tèrmiques, tal i com 
estableix el RITE. D 3 D Sí 

7.3 Planificar l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació, tal 
i com estableix el HE3 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.4 Disseny d’una contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària, tal i 
com estableix el HE4 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.5 Minimització de les pèrdues d’energia entre l’exterior i l’interior i entre 
diferents espais interiors mitjançant una millora dels tancaments. D 2   

7.6 Facilitar la ventilació creuada i promoure la ventilació natural. D 3 D               Sí 

7.7 Potenciació de l’ús d’equips de baix consum energètic (classificació 
A, B o C) i sistemes d’alt rendiment. D 2   

7.8 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica, tal i com 
estableix el HE5 del CTE. D/X 3 (4) D/X Sí 

7.9 Utilització d’energies renovables. D 3 D Sí 

7.10 
Qualificació i certificació energètica de l’edifici, tal i com estableix el 
R.D. 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment 
bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova 
construcció. 

D/X 3 (4) D/X Sí 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 
Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent 

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 1   

8.2 
Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.06: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.05). 

D 3 () D Sí 

                                             
8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com transformadors 
elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, equips subterranis de mines 
amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat descontaminats per sota de 0,005 per 100 
en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids que 
originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en una 
concentració igual o superior a 50 ppm. 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb PCB durant la 
seva fabricació, ús o manteniment. 
 

8.3 Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a l'obra. X 0   

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 0   

8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 3 () D Sí 

8.6 Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions...). X 1   

8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. X 0   

8.8 
Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.06: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.05). 

D/X 3 () D/X Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 3 () X Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials en ferrocarrils i en transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 3 D/X Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 3 D/X 

 

Sí 

 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el liurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden contenir 
PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999.8  

D/X 3 () D/X Sí 
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REFERÈNCIES LEGALS 

 

- Vector ambiental: flora i fauna 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes. 

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 
 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 
 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 

de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat 
mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i de la flora silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus 
silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

- Vector ambiental: hidrologia 
 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Aigües. 

 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 Document bàsic HS 4 Subministrament d’aigua del Codi tècnic d’edificació (R.D. 314/2006). 

 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 
 

 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus 
de construcció i de demolició. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 Document bàsic HS 2 Recollida i evacuació de residus del Codi tècnic d’edificació (R.D. 

314/2006). 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, 

pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
policloroterfenils i aparells que els contenen. 

 

- Vector ambientals: materials 
 

 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 
envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 

 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 
1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 
de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i 
preparats perillosos. 

 

- Vector ambiental: atmosfera 
 

 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn. 

 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’ aprova el Reglament d’eficiència 
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 
complementàries EA-01 a EA-07. 

 Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic DB-HR 
Protecció contra el soroll del Codi tècnic d’edificació i es modifica el Reial Decret 314/2006, 
de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi tècnic d’edificació. 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 RD 795/2010 que regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats 

aquests i la certificació dels professionals que els utilitzen. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema armonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 

- Vector ambiental: energia 
 

 Document bàsic HE 1 Limitació de demanda energètica del Codi tècnic d’edificació (R.D. 
314/2006). 

 Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions 
tèrmiques en els edificis. 

 Document bàsic HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 

 Document bàsic HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 

 Document bàsic HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica del Codi tècnic 
d’edificació (R.D. 314/2006). 

 Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic per a la 
certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció. 

 

- Vector ambiental: població 
 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 

envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, de 10 
de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de substàncies i 
preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 d’agost, 
pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels policlorobifenils, 
policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 
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MA ER Estudi de gestió de residus en la construcció i demolició.  

 

 



 



 

FM 730.02.10 Memòria de l’annex de gestió de residus R1

 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ 
 
   2 

 

 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex es redac ta per  tal de donar compliment al R.D.  105/2008, de l’u de febrer, i al 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció 
i de demolició. Aquest s’aplica al Projecte Constructiu reforma i rehabilitació de Cal Purrós. 
 

2. OBJECTIU 
 
L’AMB, o si és el cas l’entitat que tregui les obres a licitar, serà el productor de residus i, per tant, 
haurà de vetllar pel compliment de la normativa es pecífica vigent, fomentant la prevenció de residus  
d’obra, la reu tilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un t ractament adequat 
amb l’objectiu d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció. 
 
 
3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del  R.D. 105/2008, d‘1 de febr er, sobre ‘‘Obligac ions 
del Productor de Residus de la  Cons trucció i Demolició ’‘, l'Estudi  de Gestió de  Residus de la 
construcció i de la demolició ha de formar part del Projecte d'Execució de l’Obra i ser coherent amb 
el contingut d’aquest, recollint les mesur es i els proc ediments per a la gestió dels residus d intre o 
fora de l’obra, així com contenint com a mínim els documents següents: 
 
Memòria: Descriptiva de la identific ació dels resi dus que es generin en l’obr a amb l’avaluació i la  
codificació d’acord amb la llista europe a de residus ; les mesures per a la prevenció de residus en  
obra; i les operacions de reutilitzac ió, de valoració o d’eliminació a què seran sotmesos els residus  
generats en obra.  
 
Plec: Prescripcions, norm es legals i reglamentàries aplicables  del Plec de Pres cripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en relació amb els aplecs, la manipulació, l’emmagatzematge, la separació i 
altres operacions de gestió dels residus de construcció i de demolició dintre de l’obra. 
 
Plànols: Doc umentació gràfica necess ària per seny alitzar la ubic ació dels contenidors i les  zones 
d’aplec, a més d’indicar els punts d’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.  
 
Amidaments: Totes les unitats o els elements de gestió dels residus a l’obra que hagin estat definits 
o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació i valora ció de cada activitat i del co njunt de des peses previst es per  
l'aplicació i l’execució de l'Estudi de Gestió de Residus. 
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4. DADES GENERALS 

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011 ) 
 

 Residu de construcció i d’enderroc: qualsevol substància o objecte generat en una obra 
de construcció o de demolició, del qual el seu poss eïdor (contractista) es desprendrà o 
tindrà intenció o obligació de despendre’s. 

 Residu especial: residu que presenta una o div erses de les  característiques  perilloses 
enumerades en l’annex III, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat a mb el que 
estableixen la normativa europea o els conv enis internacionals del s quals Espanya sigui 
part, així com els recipients i envasos que els hagin contingut. 

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta trans formacions físiques, químiques o 
biològiques signific atives, no és soluble ni  com bustible, ni reacciona físicament ni 
químicament ni de cap altr a manera, no és  biodegradable, no afecta negativament altres  
matèries amb les quals pot entrar en contac te de manera que doni lloc a c ontaminació 
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviació total, el contingut de contaminants 
del residu i l’ecotoxicitat del lixiv iat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de 
suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

 Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial. 
 

Productor de residus de construcció i de demolició (promotor):  
 

o La persona física o jurídica titular de la lli cència urbanística en una obra de construcció o de 
demolició. En  les obres e n què no sig ui necessà ria llicè ncia urb anística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

o La persona física o jurídic a que realitzi operac ions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

o L’importador o adquiridor de re sidus de construcció o de demolic ió en qualsevol estat de la 
Unió Europea. 

 
Posseïdor de residus de construcció i de demolició (constructor):   
 
La persona física o jurídica que tingui en el seu poder els residus de construcció i de demolició i no 
ostenti la condició de gest or de residus. Tindrà la consideració de posseïdor  de residus la persona 
física o jurídica que executi l’obra de constr ucció o de demolició, com  el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No ti ndran la consideració de poss eïdor de residus de 

construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

4.2 Àmbit d’aplicació 
 
1. L’àmbit d’aplicació del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de c onstrucció i de demolició definits 
en l’art. 2, llevat de: 

o Les terres i l es pedres no contaminade s reut ilitzades en la mateixa obra o en una altra 
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el destí a reutilització (art. 3a). 

2. Als residus que es generin en obres de constr ucció o de demolició i es tiguin regulat s per 
legislació específica sobre residus, quan  estiguin mesclats amb altres residus de construcció i de 
demolició, els  serà d’aplicació aquest Reial Decret  en aquells asp ectes no c ontemplats en aquella 
legislació. 

4.3 Obligacions del productor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del productor de residus de construcció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 

4.4 Obligacions del posseïdor de residus de construcció i de demolició 
 
Les obligacions del posseïdor de residus de c onstrucció i de demolició estan definides en el 
Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest Estudi de Gestió de Residus. 
 

5. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
Les accions de minimització que considera el Projecte per tal de prevenir la gen eració de residus de 
construcció i de demolic ió durant la  fase d’obra o de reduir-ne la pr oducció, s’indiquen en la taula 
següent: 

 
ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 

 
No 
 

1 S’ha programat el volum de terres exca vades per minimitzar els sobrants de terra i per utilit zar-los al 
mateix emplaçament.   

2 Els sistemes co nstructius són sistemes indu strialitzats i prefabricats que es munten a l’obra sen se 
gairebé generar residus.   

3 S’han optim itzat les seccions resistents,  per ten dir a reduir el p es de la con strucció i, per tant , la  
quantitat de material a emprar.   

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables.   
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

5 
 

S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de l’ obra mateixa. 
La reutilització dels materials en l’obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 
materials que continguin unes característiques físiques / químiques adequades i regulades en el Plec 
de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
 

S’ha previst el pas d’in stal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evit ar la  
realització de regates durant la fase d’instal·lacions.   

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls.   
8 
 

S’han tingut en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de  
disseny un ir de manera irreversible només aq uells materials que tenen el mateix potencia l de  
reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment  desmuntables,  de manera qu e en sigui viable la  
separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Algunes de les solucions possibles són: 

- Solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit. 
- Solucions de parquet flotant en front de l’encolat. 
- Solucions de façanes industrialitzades. 
- Solucions d’estructures industrialitzades. 
- Solucions de paviments continus. 

  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han utilitzat 
materials que incorporin materia l reciclat (residus) en la seva producció, com pneumàtics fora d’ús,  
llots de depuradora i cendres. 

  

10  S’han planif icat les obres complementàries (aplecs de terra, accessos i dipò sits de materials i de  
residus) en un punt on l’efecte sigui mínim.    

11  S’ha reservat la primera capa de sòl superficial, durant l’esbrossada, per a la revegetació posterior.   
12 S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, te nint en compte la distàn cia a l’obra i 

contemplant la possibilitat d’aprofitar materials d’altres obres properes.   

13 S’ha estudiat  la  qualitat i la co mposició de l terreny on se situ arà l’obra a efectes del seu fut ur 
reaprofitament i tractament.   

14 S’ha potenciat l’ús de materials de llarga durabilitat.   
15 S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne l’impacte (betums, 

emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)   

16 S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funció del residu que poden admetre.   
17 S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificació segons l’etapa d’obra (contenidors, 

sacs, etc.)   

18 En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal·lat un sistema  de compostatge dels residus que 
provinguin de la poda i de residus orgànics generats en les zones verdes.   

19 ... (Altres bones pràctiques)   
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 
Plec de la Diputació de Barcelona de prescripcions tècniques dels projectes d’urbanització d’espai públic urbà. 
Línies d’actuacions mediambientals utilitzats per GISA. 

 

6. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

6.1 Classificació LER i estimació dels residus. 
 

L’estimació i la tipologia dels residus que es preveu generar durant l’execució de l’obra s’ha 
determinat mitjançant el programa TCQGMA. La seva relació, segons la separació selectiva que 
dicta el R.D. 105/2008, es mostra en la taula següent: 
 
 

  TOTAL DE L’OBRA 

Material i Codi LER Pes (t) m3 
Inerts o mescles de formigó, maons, 
teules i materials ceràmics que no 
contenen substàncies perilloses (170107) 

6,2135 6,9031 

Formigó (170101)  6,1847 4,4184 
Teules i materials ceràmics (170103)   
Vidre (170202)    
Metalls barrejats (170407)  0.1102 0.3053 
Fusta (170201) 0,2047 0,7632 
Plàstic (170203)  0,2680 1,7555 
Envasos de paper i cartró (150101) 0,1408 2,0150 
No especials (170904)   
Especials* (170903)   
Terra i pedres que no contenen 
substàncies perilloses (170504)   

 
 

6.2 Inventari de Residus Especials 
 
Per tal de facilitar la correcta planificació de la gestió interna i externa dels Residus Especials que es 
generen durant les activitats de nova construcció i d’enderroc, de reparació o de reforma, s’ha 
d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus. 

 

6.2.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ 

La taula següent llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construcció. 

 
INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ 
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

codi 
LER S’utilitzen? 

  Sí No 
RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ    

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per aquestes 150101*   
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- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 
(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.) 150101*   

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I DE 
VERNÍS    
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses 080117*   
- Residus de decapants o desenvernissants 080121*  

- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses 080111*   
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, LA FORMULACIÓ, LA DISTRIBUCIÓ I LA 
UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE    

- Dissolvents 070103* / 
070403*/070404*   

RESIDUS DE LA FFDU D’ADHESIUS I DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS 
PRODUCTES D’IMPERMEABILITZACIÓ)    
- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 080409*   

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, DE CATXÚ SINTÈTIC I DE FIBRES 

ARTIFICIALS    

- Residus que contenen silicones perilloses 070216*   
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ    
- Restes de desencofrants 170903*   
- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 170903*   

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA    
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses  200121*   
Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de Construcció i d’Enderroc. Estudi PROGROC  

JUL08_CO080724. 

6.2.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC 

Anàlogament al punt anterior, es llis ten a continuació els Residus Especials generats a les activitats  
d’enderroc.  
 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

 
(5) Els product es de l'amiant  es classif iquen en d os grans grups, amiant  no f riable, en el qual les f ibres es t roben barrejades amb alt res materials, 
habitualment ciment o cola (el principal  producte és el f ibrociment: plaques ondu lades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i a miant 
friable (amiant projectat, etc.). Les f ibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries; per t ant, el ri sc d'amiant és en funció de la  
quantitat de f ibres que es t roben en suspensió de l'aire.  En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldrà demanar, amb suf icient 
antelació, els permisos pert inents a l'autoritat laboral compet ent i complir amb els requisits ambientals i de seguret at i salu t exigits per la legislació 
vigent. 

 

7. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  
La gestió dins i fora de l’obra es fa d’acord a: 

- L’espai disponible per fer la separació selectiva dels residus a l’obra. 

- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS 
D’ENDERROC (enderroc, reparació o reforma) codi LER S'ha detectat? Quantitat 

   Sí  No  T m3 
 

u. 
TERRES CONTAMINADES       
- Terres i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades) 170503*      
AMIANT (5)       
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques 170605*      
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605*      
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605*      
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605*      
- Dipòsits de fibrociment amb amiant 170605*      
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605*      
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605*      
- Paviments vinílics que contenen amiant 170605*      
TOTAL AMIANT       
RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS       
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFC o HCFC 160211*      
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA       
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121*      
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DE DEMOLICIÓ       
- Fusta tractada amb substàncies perilloses 170204*      
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses 
(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, 
etc.) 

(el codi CER 
dependrà del 

tipus de residu) 
     

- Altres residus de construcció i de demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen substàncies perilloses 170903*      
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- La proximitat de valoritzadors de re sidus de la cons trucció i de demo lició i la distància als dipòsits 
controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

7.1 Operacions de gestió de residus dins de l’obra 

A continuac ió s’adjunta, en forma de taula, una fi txa per identificar les operacions de ges tió de 
residus dintre de l’obra: 

 
 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Separació mínima obligatòria si els materials següents superen les fraccions indicades a continuació (segons 
RD 105/2008): 
 Formigó: 80T  
 Maons, teules, ceràmics: 40 T  
 Metall: 2 T  
 Fusta: 1 T  
 Vidre: 1 T               
 Plàstic:0,5 T             
 Paper i Cartró: 0,5 T 

 Es pecials  

 zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus 
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 
- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
- El contenidor de Residus Especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària 
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts   

 contenidor per a inerts barrejats  contenidor per a inerts formigó 
 contenidor per a inerts Ceràmica  contenidor per a d’altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per a terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per a metall       contenidor per a fusta   
 contenidor per a plàstic   contenidor per a paper i cartró 
 contenidor per a la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+no especials  
inerts + No Especials:   contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament 
previ. 

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en l’ obra 

 Es preveu matxucar residus petris a l’obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. 
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador 
kg:                            m3: 
Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris): 
kg:                            m3: 
 

3 Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació 
selectiva prevista. 

 Inerts Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 FITXA RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

 

 

 No Especials Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). 
Aquest símbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant això, en cas d’optar per una separació 
selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) Paper i cartró 
(LER 150101) 

Plàstic (LER 
170203) 

Cables elèctrics 
(LER 170411) 

  

     
 Especials 

 

CODIS LER: (els  codis dependran dels ti pus de r esidus). Aquest s ímbol identifica als Residus Especials de 
manera genèrica i pot servir per a senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant 
això, a l ’hora d’emmagatzemar-los c al t enir e n c ompte els s ímbols de p erillositat q ue i dentifiquen c adascun 
d’aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de Residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

  T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic C: Corrosiu F: Fàcilment Inflamable 

F+: Extremadament Inflamable E: Explosiu 

    
N: Perillós per al medi 

ambient O: Comburent Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 

 

   

 

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i d’enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

7.2 Operacions de gestió de residus fora de l’obra 

A continuació, es facilita una fitxa resum de la gestió dels residus fora de l’obra. 
 
FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA  
4 Destí dels residus segons  

tipologia  
 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit  12,40 11,32 E-676.99 Puigfel, SA  
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Residus No Especials  Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       
  Reciclatge de metall       
  Reciclatge de fusta       
  Reciclatge de plàstic       
  Reciclatge paper-cartó       
  Reciclatge altres       
  Planta de transferència       
  Planta de selecció       
  Dipòsit  4,45 9,20 E-676.99 Puigfel, SA  
 

 
Residus Especials  Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de  
Residus Especials  

0,342 0,018 E-676.99 Puigfel, SA  
     

Fonts:  Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc. Estudi PROGROC  
JUL08_CO080724. 

8. MARC LEGISLATIU  
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, en el Document Núm 3 Plec de Prescripcions Tècniques 
d’aquest Estudi de Gestió de Res idus s’adjunta una relació de requisi ts legals  aplic ables tant per 
l’Estudi de Gestió de Residus com pel Pla de Gestió de Residus. 

9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIÓ 
DE RESIDUS 
En el Document Núm. 2 Plànols d’aquest Estudi de Gestió de Re sidus s’ha inc lòs un plànol 
d’emplaçament i un altre de la plant a de l’obra,  on s’espec ifica la ubicac ió proposada de les 
instal·lacions previstes per a la separació, la cl assificació, l’emmagatzematge, la manipulació i 
d’altres operacions de gestió de residus de la construcció i d’enderrocament dins de l’obra. 

Els plànols podran ser modificats posteriorment en la fase d’execuc ió de les obres amb l’object e de 
poder adaptar-se a les característi ques de l’obra, sempre que existeixi un acord previ amb la 
direcció facultativa. 

10. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
En e l Document Núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques d’aqu est Estudi de Gestió de Residus  
s’han inclòs els articles que seran d’aplicac ió a la gestió de residus i que es troben inclos os en e l 
Plec de Condicions del Projecte, document contractual. 

11. PRESSUPOST 
El pressupost de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra ascendeix a:  
     1.403,00 €
(mil quatre-cents tres euros) 
En el Document Núm. 4 Pressupost d’aquest Es tudi de Gestió de Residus s’ha inc lòs els  
amidaments i els abonaments estimats per a la gestió dels residus previstos per a aquesta obra. 
Els amidaments i el pres supost re ferents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció  i de  
demolició formen part dels  amidaments i de l pressupost del Projec te, Document núm. 4, en c apítol 
independent, tal i com estableix l’art. 4.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es  
detalla a continuació: 
Capítol de gestió de residus: 
Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancia l 
pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’ abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  

12. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DOCUMENT NÚM. 1                 MEMÒRIA 
DOCUMENT NÚM. 2                 PLÀNOLS 
DOCUMENT NÚM. 3                 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
DOCUMENT NÚM. 4                 PRESSUPOST 

Barcelona,Juny 2014  

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició 

Josep-Emili Donato Folch 

Doctor Arquitecte 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 Identificació de les obres 
 
Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Begues,  
per a la redacció del Projecte de Reforma i Rehabilitació de Can Purrós. 

1.2 Objecte 
 
Aquest Plec de Condic ions de l’Estudi de Gestió de Residus 1 (E.G.R.) de la construcció i de la 
demolició comprèn el conjunt d'espec ificacions que ha d’ac omplir el Pla de Gestió de Res idus del 
Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus haurà de concretar com s’aplicarà l’E. G.R. seguint, com a mínim, el 
tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat a l’Est udi o, en cas contrari, j ustificar-ho. És, per 
tant, que haurà d’incorporar: 

- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Pressupost. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i de demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de control d’obra. 

 
Un cop sigui aprovat pel promotor  i la Direcció  Facultativa, el Pla formarà part de la documentació 
contractual de l’obra, tal i com estableix l’article 5.1 del RD 105/2008. 

2 DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 

 
A continuació, s’estableix la definició de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats 
a prendre decisions ajustant-se als continguts de: 

1. Controlar els residus de construcció i de demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 

                                                 
1 Aquest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors. 

3. Tenir en c ompte l'evo lució de la tèc nica .per  tal d’adaptar les activitats de les obres, 
mètodes de treball i de pr oducció a la minoració dels impactes mediambient als als efectes dels 
residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions col·lectives 
als treballadors, respecte a l'organitz ació de la feina, les c ondicions de  treball,  i la influènc ia dels  
factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus de construcció i 
de demolició. 

2.1  Productor de residus de construcció i de demolició (promotor) 

Als efectes del present Es tudi de Gestió de Res idus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/2008, serà  
considerat promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbaní stica en una obra de construcció o de 
demolició; en  les obres e n què no s igui necessa ri llic ència urba nística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica ti tular del bé immoble objecte d’una obra de 
construcció o de demolició. 

- La persona física o jurídic a que porti a terme oper acions de tractament, de barreja o d’una 
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- L’importador o adquiridor en qualsevol estat de la Unió Europea de residus de construcció o 
de demolició. 

Obligacions del promotor en matèria de gestió de residus de la construcció i de la 
demolició segons l’article 4 del R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el 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 de la 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció (legislació 
autonòmica): 

1. A part dels requisits exigits per la legis lació vigent sobre residus, el promotor haurà de complir les 
següents obligacions:  

a) Incloure en el projecte d’execuc ió de l’o bra un estudi de gestió de resi dus de construcció i de 
demolició, que contindrà com a mínim:  

1r Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de  
construcció i de demolició que es generaran a l’obra,  codificats d ’acord amb la  llista europe a de 
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febr er, per la qual es pub liquen les operacions 
de valorització i d’eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.  

2n Les mesures per a la prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.  
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3r Les operacions de reutilització, de valorització o d’eliminació a què es destinaran els residus que 
es generaran a l’obra.  

4t Les mesures per a la s eparació dels  residus a l’obra, en particular, pel  compliment per part del 
posseïdor de residus, de l’obligació establerta en l’apartat 5 de l’article 5.  

5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus  de construcció i de demolic ió dintre de l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran s er objecte d’ adaptació a les característi ques particulars de 
l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra.  

6è Les prescripcions del pl ec de prescripcions  tècniques parti culars del project e, en relació amb 
l’emmagatzematge, el maneig, la separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus  
de construcció i de demolició dintre de l’obra.  

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de c onstrucció i de demolició que formarà 
part del pressupost del projecte en capítol independent.  

b) En obres de demolic ió, de rehab ilitació, de reparació o de reforma,  fer un i nventari dels residus  
perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en  l’estudi d e gestió a què es refereix la lletra 
a) de l’apartat 1, així com preveure’ n la retirada selectiva, amb el fi  d’evitar la mescla entre ells  o 
amb altres residus no p erillosos, i assegurar- ne la tramesa a gestors autoritzats de residus  
perillosos.  

d) En el cas  d’obres sot meses a llicència urbaní stica, constituir, quan procedeixi, en els termes 
previstos en la legislac ió de les comunitats aut ònomes, la fiança o la garantia financera equivalent  
que asseguri el compliment dels requ isits establerts en dita llicènc ia en relació amb els res idus de 
construcció i de demolició de l’obra.  

2. En el cas d’obres d’edif icació, quan es presenti un projecte bàsic per l’obtenció de la llic ència 
urbanística, dit projecte contindrà, almenys, els documents referents als subapartats 1 r, 2n, 3r, 4t i 7è 

de la lletra a) i de la lletra b) de l’apartat 1.  

Addicionalment, s’estableixen altres obligac ions pe l productor de residus  de la c onstrucció i la 
demolició amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010: 

Art. 14.1 Cada lliurament  de residus de la constr ucció i de la demolic ió ha  de constar en un 
document de seguiment independent on s’identifiqui: 

- La persona productora o posseïdora del residu. 

- L’obra de la qual prové el residu de c onstrucció i de demolició i el  número de llic ència 
d’obres. 

- La quantitat en tones o metres  cúbics, o en ambdós quan s igui poss ible, de residus a 
gestionar i la seva codificació d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus. 

- Les persones gestores. 

- La persona transportista. 

Art. 14.2 La persona productora o posseïdora de re sidus i les per sones gestores han de disposar 
d’un exemplar del document de seguiment, i m antenir els exemplars co rresponents a cada any 
natural durant els cinc anys següents. 
 
Art. 15.2 La persona sol·licitant de la llicència ha de presentar  a l’ajuntament corresponent el 
certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 
Aquest document és nec essari per al retorn de la fiança establerta d’acord amb l’article 11 de l 
Decret 89/2010. 
 
Art. 15.3 En cas que en l’Estudi de Gestió i en el  corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 
reutilització d e residus ge nerats en la mateix a obra, en una obra diferent o en una activ itat de 
restauració, condicionament o reblimen t, cal que la llic ència d’obres determini la forma d’acreditació 
d’aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se: 
a) mitjançant els serveis tècnics del mateix Ajuntament, o 
b) mitjançant empreses acreditades externes. 
El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 
 
Tota la documentació que contemplen els a rt. 14 i 15 del Decret 89/2010 restarà en el Document 
final d’obra, tot i no ser necessària la llicència d’obres. 

2.2 Posseïdor de residus de construcció i de demolició (contractista) 

Als efectes del present Es tudi de Gestió de Res idus, i d’acord a l’article 2 del R.D. 105/ 2008, serà 
considerat contractista: 

La persona física o jurídic a que tingui al seu poder els residus de la construcció i de la demolició i 
que no ostenti la condic ió de gestor de residus. Tindr à la consideració de poss eïdor de residus la 
persona física o jurídica que exec uti l’obra de construcció o de demolició, com el constructor, els  
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindr an la consideració de poss eïdor de residus de  
construcció i de demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició segons l’article 5 del 
R.D. 105/2008 (legislació estatal) i el Decret 89/2010 (legislació autonòmica). 

Pel que fa als requis its exigits per  la legislac ió vigent sobre resi dus, el pos seïdor de residus haurà 
de complir amb les obligacions següents: 

1. A més de les obligacions previstes en la norma tiva aplicable, la persona física o jurídic a que 
executi l’obra estarà obligada a presentar a la pr opietat d’aquesta un pla que reflecteixi com portarà 
a terme les obligacions que li pertoquen amb relació als residus de construcció i de demolició que es 
produeixin a l’obra, en particular les recollides en l’article 4.1. i e n aquest article. El p la, una vegada 
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aprovat per la direcció fac ultativa i acceptat per la propietat, pa ssarà a formar part dels doc uments 
contractuals de l’obra.  

2. El posseïdor de residus  de construcció i de dem olició, quan no procedeix i a gestionar-los per si 
mateix, i sense perjudic i dels requeriments del proj ecte aprova t, estarà obligat a lliurar-los a un 
gestor de residus o a partic ipar en un acord voluntari o conveni de co l·laboració per la s eva gestió. 
Els residus de construcció i de demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a 
operacions de reutilització, de reciclatge o a altres formes de valorització.  

3. L’entrega dels res idus de construcció i de demolició a un gest or per part del poss eïdor haurà de 
constar en document fefaent ( anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el 
qual figuri, almenys, la identific ació del posseïdor i del productor, l’obra de procedència i, en el seu 
cas, el número de llicènc ia de l’obra, la quantita t, expressada en  tones o en metres cúbics, o en 
ambdues unit ats quan sig ui possible, el tipus de r esidus entreg ats, codificats d’acord a la llista  
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de f ebrer, o norma que la s ubstitueixi, 
i la identificac ió del gestor de les  operacions de destí.  Amb l’entrada en vigor del Decret 89/2010 
s’ha d’identificar també la persona transportista (art. 14.1) 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els resi dus de construcció i de demolic ió efectuï únicament 
operacions de recollida, d’emmagatzematge, de tr ansferència o de transport, en el document de 
lliurament ha urà de figur ar també el gestor de valo rització o  d’eliminac ió ulterior al qual es  
destinaran els residus.  

4. El posseïdor dels residus estarà obligat, m entre es trobin en el seu poder,  a mantenir-los en 
condicions adequades  d’higiene i seguretat, així com a ev itar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació.  

5. Els residus  de construcc ió i de demolició hauran de separar-se en les fr accions següents, quan, 
de forma individualitzada per cadascuna de dites fra ccions, la quantitat prev ista de generac ió pel 
total de l’obra superi les quantitats següents:  

Formigó: 80 t.  

Maons, teules, ceràmics: 40 t.  

Metall: 2 t.  

Fusta: 1 t.  

Vidre: 1 t.  

Plàstic: 0,5 t.  

Paper i cartró: 0,5 t.  

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residu s de  
construcció i de demolició dintre de l’obra en què es produeix in. Quan per falta d’espai físic a  l’obra 
no resulti tèc nicament viable efectuar dita s eparació en origen, el po sseïdor podrà encom anar la 
separació de fraccions a un gestor d e residus  en una instal·lac ió de  tractament de residus de 
construcció i de demolició externa a l’obra. En aquest últim cas, el posseï dor haurà d’obtenir del 
gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l’obligació 
recollida en el present apartat.  

6. L’òrgan competent en matèria medi ambiental de la comunitat autònoma en què se situï l’obra, de  
forma excepcional, i sempre que la separac ió dels residus no hagi estat especificada i 
pressupostada en el projecte d’obra, podrà eximir  al posseïdor dels residus de construcció i de 
demolició de l’obligació de separació d’alguna o de totes les anteriors fraccions.  

7. El posseïdor dels residus de construcció i de demolició estarà obligat a sufragar els corresponents 
costos de gestió i a lliurar al pr oductor els certificats i la doc umentació acreditativa de la gestió dels  
residus a què es fa referència en l’apartat 3, ai xí com a mantenir la do cumentació corresponent a 
cada any natural durant els cinc anys s egüents. En el s certificats de gestió con starà la identificació 
de l’obra (art. 15.1 del Decret 89/2010). 

2.3 Gestor de residus de construcció i de demolició 

Als efectes del present Es tudi de Gestió de Residus , i d’acord a  l’article 3 de la Ley 22/2011,  serà 
considerat gestor: 

La persona o entitat, públic a o privada, registrada mitj ançant autorització o comunicació, que realitzi 
qualsevol de les operacions que componen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.  

Obligacions generals del gestor de residus de construcció i de demolició segons 
l’article 7 del R.D. 105/2008. 

A més de le s recollid es e n la leg islació sobre residus, el gestor de residus de construcció i de 
demolició complirà amb les obligacions següents:  

a) En el cas d’activitats de gestió sotmeses a autoritza ció per la legislació de residus, dur un registre 
en el qual, com a mínim, figuri la  quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres 
cúbics, el tipus de residus, codi ficats d’acord a la llista eur opea de residus public ada per Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la s ubstitueixi, la  identificac ió del product or, del 
posseïdor de l’obra d’on procedeix en, o del gestor, quan procedeixin d’altra operació anterior de 
gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels 
productes i residus resultants de l’activitat.  

b) Posar a dispos ició de les adminis tracions públiques competents, a peti ció d’aquestes, la 
informació continguda en el reg istre mencionat  en la lletra a). La informació referida a cada any  
natural haurà de mantenir-se durant els cinc anys següents.  
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c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri  residus de construcció i de demolició, segons els 
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificat s acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 
especificant-ne el productor i, en el seu cas, el número de llicènc ia de l’obra de pr ocedència. Quan 
es tracti d’un gestor que duu a te rme una operació ex clusivament de recollida, d’emmagatzematge, 
de transferència o de trans port, a més haurà de trans metre al posseïdor o al ges tor que li va lliurar  
els residus els certificats de l’oper ació de valoritzac ió o d’elimin ació subsegüent a què var en ser  
destinats els residus.  

d) En e l c as que freturi d’autorit zació per gestion ar residus p erillosos, hau rà de d isposar d’un  
procediment d’admiss ió de residus a la instal·l ació que asseguri que, prèviament al procés de 
tractament, es detectaran i se s epararan, e mmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 
autoritzats de residus  perillosos aq uells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la  instal·lació 
mesclats amb residus no  perillosos d e construcci ó i de demolició. Aquesta oblig ació s ’entendrà 
sense perjudici de les responsabilit ats en què puguin incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu 
cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.  

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra 

El coordinador de seguretat i de salut en obra serà, als efectes del  present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habi litada pels seus  coneix ements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en construcció. 

El coordinador de seguretat i salut forma part de la  direcció d’obr a o direcció f acultativa / direcció 
d’execució. 

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matèria de seguretat i salut en la gestió 
de residus: 

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'ex ecució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos  en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

Les funcions del coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, derivades 
de l’activitat  de la gestió de residus , segons el R.D. 1627/ 1997, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposic ions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, són les  
següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre l es decisions tècni ques i d'organització amb el fi de planificar les  
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultàniament o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les  activitats de l'obra, relacionad es amb els residus de la construcció i les  
demolicions, per garantir que els contractistes, i si  n’hi ha, els s ubcontractistes i els treballadors  
autònoms, apliquin de manera coherent i responsab le els principis de l'ac ció preventiva que r ecull 
l'article 15 de la Llei de Pr evenció de Riscos Laborals (L. 31/1995 de 8 de  novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es  refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions míni mes de seguretat i de sal ut a les obres de  
construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament  dels llocs i les àrees de  treball, on es tinguin previstes les  
separacions de les  fraccions dels  residus en l’obra mateix, tenint en compte les seves c ondicions 
d'accés, i la determinació de les vies o les zones de desplaçament o de circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El mantenim ent, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les  
instal·lacions i dels dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el c ondicionament d e les  zones  d'emmagatz ematge i de dipòs it de ls 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o l’evacuació a monodipòsit dels residus i les deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activ itats empres arials prevista en l'arti cle 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de cont rol de l'aplicació correcta dels mètodes de treball en 
la fase de producció i de gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè nom és puguin accedir a l'obra i a les zones de 
classificació i de separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més , el coordinador de seg uretat i de sa lut tindrà en c ompte els continguts de la Me mòria 
de l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats següents: “19. - Àrees Aux iliars, 19.1 
Zones d’apilament”, “20. Tracta ment de residus”, “ 21. Tractam ent de materials i/o subst àncies 
perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació / condicionament de zones d’apilament”. 

2.5 Director d'obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera director d’obra: 
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Al tècnic habilitat professi onalment que, formant part de la direcció d’obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els  as pectes tècnic s, estètics, urbanístics i mediambient als, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència cons tructiva i d'altres autoritzacions  
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del director d’obra en matèria de gestió de residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o c omençament de l’obra,  conf rontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió 
de Residus del Projecte. El contractista podrà in corporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització en el Pla de Gestió de Re sidus i presentar-los a l’aprovació del promotor i 
de la direcció facultativa. 

 3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realit zació dels  treballs de 
demolicions i de moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al cont ractista que dispos i i acredi ti que els residus de construcció i de demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autor itzat, per tal de incloure-
les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió de 
residus que siguin preceptives. 

6. Elaborar i su bscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzad a, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i els certificats que foren perceptius. 

3 REQUISITS LEGALS  
Per a la realització del Pla de Ge stió de Residus (P.G.R.), el c ontractista tindrà en c ompte la 
legislació i la normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adj unta una relació de requisits  legals aplicables. El 
contractista, no obstant això, afegirà a la llista següent les esmenes de caràcter tècnic particular  que 
no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SET EMBRE DE 198 8, sobre pres cripcions en el tractament i l’eliminació  
dels olis usats. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de  gener, sobre la dispos ició del rebuig dels residus en dipòsits  
controlats. 

o DECRET 92/1999, de 6 d’ abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qua l 
s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel  qual es  deroga la dispos ició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el  que se aprueb a el reglame nto para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la pr evención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el  que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y  Peligrosos,  
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio. 

o REAL DECRETO 1481/20 01, de 27 de. diciembre, por el que s e regula la eliminación de  
residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/ MAM/2002, de 8 de f ebrero, por el que se publican las oper aciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o DECRET 21/ 2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopc ió de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis.. 

o REAL DECRETO 396/2006, de 31 de  marzo, por el que  se es tablecen las  disposiciones  
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el qu e se regula  la gestión de los ac eites 
industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de fe brero, por el que se regula  la producción y la gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 

o DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Lle i 
reguladora dels residus 

o 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 la gestió dels residus de la 
construcció i de la demolic ió, i el cànon sobr e la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
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o LLEI 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

a) Tots aquells continguts que facin referència a la producció i la gestió de residus: 

- DOCUMENT Núm. 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- “Plec Gener al de Condicions  Tècniques de  l’Edificació’‘, c onfeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Supe rior de Col·legis d’Arqui tectes i adaptat a les  
seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. 

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de gest ió de residus 
en tot allò que fa referència a la gestió de residus. 

 

4 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1 Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pres supost re ferents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i de 
demolició formen part dels amidament s i del pressupost del projecte , Document Núm.4, en capítol 
independent, tal i com estableix l’art. 4.1.a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer, i segons es 
detalla a continuació: 

Capítol de gestió de residus: 

Tant en la gestió interna com en l’externa les partides que representen un percentatge substancial 
pel que fa a la resta de partides de cada subcapítol estan detallades per preus unitaris. La resta està 
considerada en una partida alçada d’ abonament íntegre obtinguda en base a la suma de la resta de  
partides.  
 
Tant els amidaments com el pre ssupost de l’E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el c apítol 
de Gestió de Residus del banc de preus de l’AMB. 

4.2 Definició de les activitats considerades en l’Estudi de Gestió de 
Residus 

 
La definició de les activ itats contemplades a l’E.G. R., així com les unitats i criteris d’amidament que 
es desprenen de cadasc una, serà la dis posada en el Plec de Condicions Tècniques del banc de 
preus de l’AMB en el capítol de Gestió de Residus, i que comprèn: 

 
- Classificació de residus.  

 
 

- Transport o càrrega i transport de res idus d’e xcavació, de construcció o de demolició a 
instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
      
      
   

 
- Disposició de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. 

 
 
 
 
- Matxuqueig de residus petris a l’obra. 
 
 
 
 
- Trituració de residus no petris a l’obra. 

 
 
 
 
S’hauran d’incorporar i de definir les act ivitats considerades a l’E. G.R. Si s’utilit za el banc de  preus 
de l’AMB o de l’ITEC, les definic ions de les ac tivitats són les donades en els  arxius adjunt ats en 
aquest punt. 

4.3 Certificació del pressupost de Gestió de Residus  
 
El Pressupos t de Gestió de Residus està inclòs  en un capítol independent del Pressupost de l 
Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals.. 
 
En qualsevol cas, el Pressupost de Gestió de Residus s’abonarà d’acord am b el que ind iqui e l 
contracte d’obra corresponent. 

 
Barcelona,  

Emili Donato i Folch 

L’autor de l’Estudi de Gestió de Residus 
 

F2R2 

F2R3 F2R4 F2R6 

F2RA 

F2RM 

F2RT 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 4,20 2,00

terra vegetal 17,00 10,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 21,20 t 12,00 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

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

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 85,811 0,082 18,071

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 3,617 0,066 4,357

vidre 170202 0,001 0,111 0,004 0,004

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 1,255 0,004 1,133

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,342 0,018 0,190

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 91,14 t 0,7544 23,76 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

sobrants d'execució 0,0500 14,5670 0,0896 15,1920

obra de fàbrica 170102 0,0150 6,2135 0,0407 6,9031
formigó 170101 0,0320 6,1847 0,0261 4,4184

petris 170107 0,0020 1,3331 0,0118 2,0014
guixos 170802 0,0039 0,6661 0,0097 1,6486
altres 0,0010 0,1696 0,0013 0,2205

embalatges 0,0380 0,7237 0,0285 4,8390

fustes 170201 0,0285 0,2047 0,0045 0,7632
plàstics 170203 0,0061 0,2680 0,0104 1,7555

paper i cartró 170904 0,0030 0,1408 0,0119 2,0150
metalls 170407 0,0004 0,1102 0,0018 0,3053

totals de construcció 15,29 t 20,03 m3

si altres

-
-
-
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totals d'enderroc 

és residu

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

fibrociment
especificar -

Comarca : Baix Llobregat

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc 

reutilització
mateixa obra

Reforma i rehabilitació de Cal Purrós

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu

Passatge de Sant Martí nº 12
Begues

si

altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

si

especificar
especificar -

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

si
si
-
si
-
-

si
si
si
-
-
-

3,29 t 3,95 m3

0,33 t 0,41 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 3,62 t 4,36 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 12
graves/ sorres/ pedraplè 0
argiles 2,4
altres 0
terres contaminades 0

Total 14,4

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 6,18
Maons, teules i ceràmics 40 6,21
Metalls 2 0,11
Fusta 1 3,82
Vidres 1 0,11
Plàstics 0,50 0,27
Paper i cartró 0,50 0,14
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes si si
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si
Contenidor per Guixos i altres no especials no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

0,00 14,400,00
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0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
2,40
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

R.D. 105/2008

0,00
0,00

si no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                 

si no especial
si no especial
si no especial

si inert
si no especial

no
cal separar

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

6.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

inert

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residu

0,00
0,00

(m3)
12,00

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

                    fusta en bigues reutilitzables

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

minimització
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

si

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 14,40

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 5,96 89,47

Maons i ceràmics 9,32 -

Petris barrejats 27,10 406,46

Metalls 0,41 -

Fusta 6,91 -

Vidres 0,01 -

Plàstics 2,37 -

Paper i cartró 2,72 -

Guixos i no especials 4,05 -

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,26

506,20

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

0,07

Classificació     

0,00 - -

- 135,49

82,94 34,56 27,65

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST
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48,63

312,59

1,65

46,60 37,28

-

3,08

4,95

100,00 0,02

Transport     

1311,35 100,00 129,73

Valoritzador / Abocador        

111,83

- 29,82

-

10,26

runa neta

2,06

20,26

494,24 232,90

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

08292 Esparreguera

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Puigfel, SA Pedrera Montserrat E-676.99

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Compactadores

28,44 11,85 9,48

16,21

32,64 13,60 10,88

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

El volum dels residus és de : 69,23

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.524,30

1.545,92

unitats 1

unitats 1

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats 2 unitats -

-
si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

-
-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-
-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

T 25,44 T
T 102,81 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 21,2 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 106,43 T 11 euros

Tones

euros
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Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

25,44

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

102,81
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

1.403,93

euros/T 1170,73

Total fiança **

127,6

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Begues

euros/T 233,20

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:
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MA EBSS Estudi Bàsic de Seguretat i Salut en la Construcció.  

 

    

E S T U D I    B À S I C    D E    S E G U R E T A T   I   S A L U T 
PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’HABITATGE CAL PURRÓS 

RAVAL DE SANT MARTÍ – BEGUES – BAIX LLOBREGAT 
 

 

 

Dades de l'obra 

 Tipus d'obra 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’HABITATGE CAL PURRÓS 

Emplaçament 

Passatge de Sant Martí num.  4 – Raval de Sant Martí de la Vila de Begues 

Superfície construïda 

PLANTA BAIXA 61,14 M2  I PLANTA 1ª 61,98 M2 

Promotors 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

Arquitecte/s autor/s del Projecte  

EMILI DONATO I FOLCH 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

EMILI DONATO I FOLCH 

 
Dades tècniques de l’emplaçament 
 Topografia 

EL SOLAR ES TROBA AL NIVELL DEL CARRER. LA TOPOGRAFIA ÉS PRÀCTICAMENT PLANA. 

 Característiques del terreny:  

TERRENY SORRENC 

 Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

HABITATGES UNIFAMILIARS EN ORDENACIÓ AÏLLADA, UTILITZATS PRINCIPALMENT COM A 
HABITATGE HABITUAL, DE CONSTRUCCIÓ ANTIGA.  

 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 

EXISTÈNCIA DE TOTS ELS SUBMINISTRES 

 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 

Passatge de Sant Martí num.  4: AL VOLTANT DE 4,5 M EN TOTAL. D’ÚS DE VIANANTS.  
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Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes 
de seguretat i  salut a les obres de construcció 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció 
de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de 
la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

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

Identificació dels riscos. 
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Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar 
en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mitjans i maquinaria  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (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 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- 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 
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- 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 
- 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 

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 
- 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 
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- 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. 
 

 
 
 

L’Arquitecte, 
 

 

 

 

 
EMILI DONATO I FOLCH 

ARQUITECTE COL·LEGIAT Nº 2068-0 
 

Barcelona, 14 de GENER de 2015 
 
 

 

Normativa de Seguretat  i  Salut 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre 
(BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre              
(BOE: 10/11/95)  
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero             
(BOE: 31/01/97).                 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de  
Novembre (BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril             
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE 
TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril                
(BOE: 23/04/97) 
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) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

R.D. 487/1997 .14 abril            
(BOE: 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

R.D. 488/97.  14  abril         
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE 
EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo       
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo     
(BOE: 24/05/97) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo           
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN 
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio            
(BOE: 07/08/97) 
transposició de la directiva 89/655/CEE            
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en 
el trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre         
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio     
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998             
(BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952 
(BOE: 15/06/52)     
modificacions:  O. 10 diciembre de 1953 

(BOE: 22/12/53)     
O. 23 septiembre de 1966   
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 

derogats per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

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)    
correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

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

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977    
(BOE: 14/06/77)         
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 
(BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,       
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 
de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  
la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

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

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

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

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

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

S’APROVA EL MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

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

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974      
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

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

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975      
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:      
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975   
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5            
modificació: BOE: 27/10/75 
 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975  
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6            
modificació: BOE: 28/10/75  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VÍAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975  
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7  
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975      
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8  
modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VÍAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975   
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9    
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VÍAS RESPIRATORIAS: FILTROS 

QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975    
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10  
modificació: BOE: 01/11/75 
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MA D'OBRA

A0132000 h Ajudant paleta 20,4400 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,0200 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,0200 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,0200 €
A0127000 h Oficial 1a col.locador 23,0200 €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,0200 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 23,4100 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,0200 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,3700 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,3900 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,7800 €
A0121000 h Oficial 1a 23,0200 €
A012L000 H OFICIAL 1A LLAUNER 24,5700 €
A0150000 h Manobre especialista 19,9200 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,4400 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,4400 €
A0137000 h Ajudant col.locador 20,4400 €
A013A000 h Ajudant fuster 20,6000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,4400 €
A013F000 h Ajudant manyà 20,5200 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,4100 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,4100 €
A0140000 h Manobre 19,2500 €
A0149000 h Manobre guixaire 19,2500 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 23,7800 €
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MAQUINÀRIA

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a
producte hidrofugant

8,9300 €

CRE23000 h Motoserra 3,0900 €
CR113000 h Esbrossadora de capçal de serra de 0,42 kW de potència 0,8300 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,4200 €
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic 24,5700 €
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,3600 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,3000 €
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,1600 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,4400 €
C1315010 h Retroexcavadora petita 42,2700 €
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,0300 €
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,3100 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,5800 €
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MATERIALS

B5ZE54B4 m Peça per a ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 35 cm
de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs

8,8100 €

B0F1E2A1 U MAO CALAT R100 KP/CM2, DE 29X14X10 CM, PER A
REVESTIR

0,1600 €

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,2500 €

B0F95530 U ENCADELLAT CERÀMIC DE 50X25X3 CM 0,3200 €
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma

UNE-EN 771-1
0,2200 €

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

0,1200 €

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica,
de 28x14x1 cm, de color vermell

0,1400 €

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a
45 peces/m2, preu alt

8,6300 €

B0FH8182 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de 15
peces/m2, preu alt

14,2300 €

B0GAB2L4 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 29
cm d'amplària i amb trencaaigües a un cantell

52,6300 €

B0GAB4E7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada,
per a coronament de parets de 28 a 32 cm de gruix i amb dos
cantells en escaire

60,2300 €

B4LH0204 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb
armadura activa de tensió superior a superior a 131 kN

5,1400 €

B4LZ170J m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i
alçària de 18 cm

4,7100 €

B0111000 m3 Aigua 1,0500 €
B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual de color envellit, de

20 peces/m2, com a màxim
0,8900 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,5100 €
B5ZE55C4 M PEÇA PER A RÀFEC DE PLANXA DE ZINC DE 0.82 MM DE

GRUIX, DE 45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM A MÀXIM,
AMB 4 PLECS

15,1100 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i
tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,2100 €

B614E007 M2 ENVÀ DE 7 CM GRAN FORMAT 13,9600 €
B7117060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb

armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2
3,0200 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

6,9400 €

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

8,8200 €

B75A2201 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant
InjectoCream-100 de Sika

32,7200 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,1400 €
B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la

intempèrie
2,6100 €
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MATERIALS

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

0,7800 €

B7C23400 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 40
mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió i de 0,85
m2K/W de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb cantell
llis

3,2700 €

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de
gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
>=1,95 m2K/W, amb la superfície ranurada i amb cantell
mitjamossa

14,0600 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona
neutra monocomponent

14,6500 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit,
de 30 peces/m2, com a màxim

0,4300 €

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 0,7600 €
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 20,2100 €
B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,6300 €
B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 28,9100 €
B03E1540 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350

kg/m3, en sacs
85,9400 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

103,5500 €

B0514300 KG CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACOS

0,0800 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,1000 €
B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma

UNE-EN 13888, blanca
0,3000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma
UNE-EN 13888, de color

0,3000 €

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma
UNE-EN 14496

0,5100 €

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

64,0400 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

62,4200 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

69,4000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,2500 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

4,5000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,0900 €
B0DZ4000 m Fleix 0,2200 €
B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,1200 €
B0D81380 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,0700 €
B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,5600 €
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MATERIALS

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

72,7800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4500 €
B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,3100 €
B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,8800 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,4400 €
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,3500 €
B0A31000 kg Clau acer 1,1500 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,0900 €
B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de

50x100 cm
0,3300 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,7900 €
BD132C9B M Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m,

com a màxim
4,8600 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

14,2400 €

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

2,7300 €

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà,
per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar

3,5300 €

BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla
batent

18,7600 €

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA
- PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE
XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA
ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80
DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE
LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT
EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN
NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.

121,3800 €

BB121JA0 u Barana de vidre STADIP 4+6 de dimensions 80 x 60 cm amb
butiral transparent i estructura acer inox. per ancoratge.

382,0000 €

BB141000 m Passamà de tub d'acer diàmetre 5 cm d'acer per pintar 36,3800 €
BB32U001 u R3 - Porta exterior de fusta de pi tractada amb autoclau

envernissada de dimensions 161x165 cm de dos fulles batents
de dimensions 81x165 cm amb bastiment de fusta inclosos tots
els seus mecanismes per a apertura i tancament amb clau
totalment instal.lats.

918,0000 €

BB32U010 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions 65x154 cm amb
bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles
formades per pletines de 30x4 mm.

353,3200 €

BB32U0R4 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions 65x122 cm amb
bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles
formades per pletines de 30x4 mm.

321,7900 €
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MATERIALS

BB32U0R5 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions 20x21 cm amb
bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i deployé

127,1200 €

BB32U240 u Porta metàli.lca amb reixa de dimensions 210x110 cm amb
bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, emparrillat d'acer
inox. 35x70 mm,

876,0000 €

BC171H20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 i 8
mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

46,0100 €

BAUCEPE4 U PE04 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR
PATI DE DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE  AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE.

310,7700 €

BG11E600 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA.
TOT INCLÒS ACABAT

308,0000 €

BQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat, tub per a
connexió a xarxa de gas amb tub metàl·lic homologat per a
col·locar enrasada amb el taulell de cuina

199,4700 €

BHNAB9L1 u Llumenera decorativa exterior iGuzzini model Walky BG01 amb
caixa per empotrar iGuzzini BZH2.

219,5000 €

BH328QL3 u Llumenera decorativa tipus aplic per a bany model Anyway de
iGuzzini códig SD76.

330,0000 €

BH1313L3 u Llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de iGuzzini
códig 5031.

287,0000 €

BH1313L2 u Llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de iGuzzini
códig 5015.

160,0000 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,1600 €
BG11E601 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA.

TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA D'AIGÜES.
TOT INCLÒS ACABAT

356,0000 €

BD131770 M TUBO DE PVC SERIE F, DE D 110 MM Y DE LONGITUD 3 M,
COMO MÁXIMO

3,2000 €

BDY32C00 U ELEMENT DE MONTATGE PER BAIXANT DE TUB DE PVC,
SERIE F DE D 110 MM

0,5800 €

BDW32C00 U ACCESORI GENÈRIC PER BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE
F DE D 110 MM

4,3600 €

BD5GE200 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent
incorporada de 8,2 cm de fondària, amb bastidor i reixa de fosa
gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

49,4500 €

BD514EN1 u Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl.lica

10,9100 €

BD1Z2000 U BRIDA PER A TUB DE PVC 1,1500 €
BAUCEPE3 U PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR

PATI DE DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE  AMB PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE.

350,7700 €

BG11E602 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL GAS.
TOT INCLÒS ACABAT

336,0000 €

BA1D27A4 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

220,5100 €
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MATERIALS

BQ880002 u Campana extractora d'acer inoxidable, de 90 x 90 cm, amb dos
motors, interruptor lluminós de parada/marxa, commutador de
tres velocitats, filtres metàl·lics de tres peces, dues làmpades de
40 W, xemeneia telescòpica

291,9000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,0700 €
B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 0,8600 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,0200 €
B8112180 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W1,

segons norma UNE-EN 998-1, en sacs
55,6200 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada, per a cel ras

3,3500 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,0200 €
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,3300 €
B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,7500 €
B8AZB000 kg Vernís sintètic 7,3600 €
B8ZA1000 kg Segelladora 4,2500 €
B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 6,5200 €
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,5900 €
BAV2CFAR m2 Persiana practicable, segons plànol de detall, de fusta de pi per a

envernissar, amb dues fulles batents de dues fulles plegables
cada una, amb comandament de barra

93,4100 €

BA1D27F8 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'0,50 a 0,99 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

201,7800 €

BAUCE0OM U PE02 PORTA D'ACCÉS HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X
210 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE AMB PERFILERIA
D'ACER INOXIDABLE.

960,7700 €

BAQD2275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

48,5100 €

BANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

22,5500 €

BA1DE5F3 m2 Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per a pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50 a
2,00 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de doella amb tapaboques, caixa de persiana i guies

87,7100 €

BA1D2F11 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'0,30 a 0,40 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

191,4100 €
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MATERIALS

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 5,4700 €
BA1D27F9 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb

escopidors de teca i bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'0,50 a 0,99 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

205,6300 €

B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm
d'alçària

2,8800 €

BA1D27F7 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'0,50 a 0,99 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

208,4000 €

BA1D27F6 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
d'0,99 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

217,1200 €

BA1D27F5 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

228,3600 €

BA1D27F4 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

231,2200 €

BA1D27F2 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,50 a 1,98 m2 de superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

252,6400 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

14,2400 €
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BA1D2F10 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'0,10 a 0,25 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

160,8100 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B 500 T 6
x 2,2 m, segons UNE 36092

1,62001,62000 €

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B
500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,93000,93000 €

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 100,0700100,07000 €
D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 49,490049,49000 €
D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4, elaborat a l'obra amb

formigonera de 165 l
299,0900299,09000 €

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

107,5600107,56000 €

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

110,9200110,92000 €

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

92,310092,31000 €

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica 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 amb formigonera de 165 l

81,120081,12000 €

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

78,210078,21000 €

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra
amb formigonera de 250 l

78,370078,37000 €

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland
amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada
a l'obra amb formigonera de 165 l

74,550074,55000 €
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PARTIDES D'OBRA

01.01.11.001 K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors,
amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 150 cm,
com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 19,92000 = 0,59760
_____________

Subtotal: 1,17510 1,17510
Maquinària

CR113000 h Esbrossadora de capçal de serra de 0,42
kW de potència

0,030 /R x 0,83000 = 0,02490

Subtotal: 0,02490 0,02490

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20000 €
180,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 216,00 €

01.01.12.001 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

Rend.:1,000 23,85 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 23,85400 23,85400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 23,85400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,85400 €
132,10 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 3.150,59 €

01.01.12.002 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 36,82 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,600 /R x 19,92000 = 31,87200
_____________

Subtotal: 31,87200 31,87200
Maquinària

CRE23000 h Motoserra 1,600 /R x 3,09000 = 4,94400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,94400 4,94400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 36,81600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,81600 €
224,35 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 8.260,57 €

01.01.12.003 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 154,00 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 19,25000 = 154,00000

Subtotal: 154,00000 154,00000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 154,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,00000 €
51,58 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 7.942,70 €

01.01.12.004 K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 10,39 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,92000 = 5,97600
_____________

Subtotal: 7,90100 7,90100
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,58000 = 2,48700

Subtotal: 2,48700 2,48700

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 10,38800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,38800 €
5,78 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 60,05 €

01.01.12.005 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 21,91 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 23,78000 = 19,02400
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 21,91150 21,91150

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 21,91150
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,91150 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 43,82 €

01.01.12.006 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.:1,000 12,63 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 12,62600 12,62600

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,62600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62600 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 25,26 €

01.01.12.007 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 15,00 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 23,78000 = 13,07900

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 15,00400 15,00400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 15,00400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,00400 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 30,00 €

01.01.12.008 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.:1,000 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 13,58850 13,58850

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 13,58850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,58850 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 27,18 €

01.01.12.009 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 217,51 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 23,78000 = 28,53600

A013J000 h Ajudant lampista 3,600 /R x 20,41000 = 73,47600

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 19,25000 = 115,50000

Subtotal: 217,51200 217,51200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 217,51200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,51200 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 217,51 €

01.01.12.010 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 12,40 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 12,39950 12,39950

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,39950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39950 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 12,40 €
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01.01.12.011 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 2,65 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,060 /R x 23,78000 = 1,42680

A013H000 h Ajudant electricista 0,060 /R x 20,41000 = 1,22460

Subtotal: 2,65140 2,65140

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2,65140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,65140 €
0,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 0,00 €

01.01.12.012 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,77500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77500 €
14,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 80,92 €

01.01.12.013 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

Subtotal: 5,77500 5,77500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,77500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77500 €
5,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 28,90 €

01.01.12.014 K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor

Rend.:1,000 42,66 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 23,41000 = 23,41000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 42,66000 42,66000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 42,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,66000 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 85,32 €

01.01.12.015 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 5,58 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 19,25000 = 5,58250

Subtotal: 5,58250 5,58250

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,58250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,58250 €
13,80 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 77,00 €

01.01.12.016 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 3,85 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,25000 = 3,85000

Subtotal: 3,85000 3,85000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,85000 €
15,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 57,75 €

01.01.12.017 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
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Subtotal: 5,77500 5,77500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,77500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,77500 €
160,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 924,80 €

01.01.12.018 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,25000 = 11,55000

Subtotal: 11,55000 11,55000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 11,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55000 €
398,24 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 4.599,67 €

01.01.12.019 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 128,99 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,92000 = 79,68000
_____________

Subtotal: 87,38000 87,38000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 16,58000 = 33,16000

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,200 /R x 42,27000 = 8,45400

Subtotal: 41,61400 41,61400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 128,99400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,99400 €
26,32 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 3.395,02 €

01.01.12.020 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.:1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
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_____________
Subtotal: 0,57750 0,57750

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,
de 117 kW

0,130 /R x 56,03000 = 7,28390

Subtotal: 7,28390 7,28390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00866
COST DIRECTE 7,87006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87006 €
22,44 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 176,59 €

01.01.12.021 E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS CONFORMATS DE
FIBROCIMENT AMB AMIANT UBICATS EN COBERTA DE 20
M2 APROX. INCLOENT CARREGA, TRANSPORT I GESTIÓ A
L'ABOCADOR AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES DE PERMISOS DE CAP
TIPUS).

Rend.:1,000 2.210,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01.12.022 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i

desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 12,40 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 12,39950 12,39950

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 12,39950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,39950 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 12,40 €

01.01.12.023 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 8,86 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 19,25000 = 8,85500
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Subtotal: 8,85500 8,85500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 8,85500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85500 €
29,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 256,94 €

01.01.12.024 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 1,16 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,15500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15500 €
10,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 11,60 €

01.01.12.025 K21JJ01A u Arrancada d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les
xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
comió o contenidor

Rend.:1,000 17,68 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

A013J000 h Ajudant lampista 0,400 /R x 20,41000 = 8,16400

Subtotal: 17,67600 17,67600

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,67600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,67600 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 17,68 €

01.01.12.026 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega a mà

Rend.:1,000 22,11 €

Unitats Preu Parcial ImportMaquinària

C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic

0,900 /R x 24,57000 = 22,11300
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Subtotal: 22,11300 22,11300

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 22,11300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,11300 €
150,80 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 3.334,19 €

01.01.12.027 K2182232 m2 Sanejament mur interior construcció auxiliar que inclou repicat
d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.:1,000 13,48 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,25000 = 13,47500

Subtotal: 13,47500 13,47500

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 13,47500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,47500 €
39,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 525,72 €

01.02.001 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.:1,000 1,96 €

Unitats Preu Parcial ImportMaquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,
de 117 kW

0,035 /R x 56,03000 = 1,96105

Subtotal: 1,96105 1,96105

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1,96105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96105 €
48,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 94,08 €

01.02.002 E2R34269 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio 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

Rend.:1,000 5,60 €

Unitats Preu Parcial ImportMaquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,150 /R x 37,36000 = 5,60400



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/2/2015 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,60400 5,60400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 5,60400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,60400 €
32,37 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 181,28 €

01.02.003 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària

Rend.:1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02888
COST DIRECTE 1,95388
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95388 €
24,82 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 48,39 €

01.02.004 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments Rend.:1,000 18,29 €
Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600
_____________

Subtotal: 15,08200 15,08200
Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,101      x 1,15000 = 0,11581

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,45000 = 0,89991

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 210,79000 = 0,23187

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a
plafons metàl.lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000
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Subtotal: 2,97909 2,97909

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22623
COST DIRECTE 18,28732
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,28732 €
17,92 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 327,76 €

01.02.005 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
des de camió

Rend.:1,000 84,94 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
_____________

Subtotal: 4,81250 4,81250
Materials

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

1,100      x 72,78000 = 80,05800

Subtotal: 80,05800 80,05800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07219
COST DIRECTE 84,94269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,94269 €
17,92 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.522,12 €

01.02.006 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Rend.:1,000 1,24 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,02000 = 0,13812

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,44000 = 0,16352
_____________

Subtotal: 0,30164 0,30164
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,000      x 0,93000 = 0,93000

_____________
Subtotal: 0,93000 0,93000

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00556
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Subtotal: 0,93556 0,93556

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452
COST DIRECTE 1,24172
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,24172 €
230,31 kgAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 285,59 €

01.02.007 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.:1,000 7,87 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
_____________

Subtotal: 0,57750 0,57750
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics,
de 117 kW

0,130 /R x 56,03000 = 7,28390

Subtotal: 7,28390 7,28390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00866
COST DIRECTE 7,87006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,87006 €
7,78 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 61,20 €

01.03.001 ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F de D. 110 mm, incluïdes les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.:1,000 19,04 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,360 /R x 23,02000 = 8,28720

A0137000 h Ajudant col.locador 0,180 /R x 20,44000 = 3,67920
_____________

Subtotal: 11,96640 11,96640
Materials

BD131770 M TUBO DE PVC SERIE F, DE D 110 MM Y
DE LONGITUD 3 M, COMO MÁXIMO

1,400      x 3,20000 = 4,48000

BD1Z2000 U BRIDA PER A TUB DE PVC 0,500      x 1,15000 = 0,57500

BDW32C00 U ACCESORI GENÈRIC PER BAIXANT DE
TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM

0,330      x 4,36000 = 1,43880

BDY32C00 U ELEMENT DE MONTATGE PER BAIXANT
DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM

1,000      x 0,58000 = 0,58000
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Subtotal: 7,07380 7,07380

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 19,04020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,04020 €
12,00 MAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 228,48 €

01.03.002 ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i lliscada interiorment

Rend.:1,000 89,40 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
_____________

Subtotal: 65,29000 65,29000
Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,056      x 78,37000 = 4,38872

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,096      x 110,92000 = 10,64832

_____________
Subtotal: 15,03704 15,03704

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00053

B0514300 KG CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA
CEM II/B-S/32,5, EN SACOS

2,300      x 0,08000 = 0,18400

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

33,000      x 0,25000 = 8,25000

B0F95530 U ENCADELLAT CERÀMIC DE 50X25X3 CM 2,000      x 0,32000 = 0,64000

Subtotal: 24,11157 24,11157

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 89,40157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,40157 €
4,00 UAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 357,60 €
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01.03.003 ED354552 U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 de
fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i lliscada interiorment

Rend.:1,000 95,74 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000
_____________

Subtotal: 65,29000 65,29000
Materials

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra granítica de grandària màxima 20
mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

0,122      x 78,37000 = 9,56114

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,120      x 110,92000 = 13,31040

_____________
Subtotal: 22,87154 22,87154

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,05000 = 0,00084

B0514300 KG CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA
CEM II/B-S/32,5, EN SACOS

4,000      x 0,08000 = 0,32000

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

33,000      x 0,22000 = 7,26000

Subtotal: 30,45238 30,45238

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 95,74238
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,74238 €
2,00 UAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 191,48 €

01.03.004 ED5GU001 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent
incorporada de 8,2 cm de fondària, amb bastidor i reixa de fosa
gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

Rend.:1,000 85,28 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,700 /R x 23,02000 = 16,11400

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 19,25000 = 13,47500
_____________

Subtotal: 29,58900 29,58900
Materials

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 40
mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per
a classe d'exposició I

0,100      x 62,42000 = 6,24200
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BD5GE200 M Canal modular de drenatge de formigó
polimèric sense pendent incorporada de 8,2
cm de fondària, amb bastidor i reixa de fosa
gris amb clavilla de retenció, muntat sobre
base de formigó HM-20/P/10/I

1,000      x 49,45000 = 49,45000

Subtotal: 55,69200 55,69200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 85,28100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,28100 €
2,70 MAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 230,26 €

01.03.005 ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de D. 200 mm, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (Residus petris
0,01275m3, plàstic 0,00653m3)

Rend.:1,000 34,85 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 23,02000 = 7,36640

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 19,25000 = 8,66250
_____________

Subtotal: 16,02890 16,02890
Materials

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

0,180      x 64,04000 = 11,52720

BD132C9B M Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm
i de llargària 4 m, com a màxim

1,500      x 4,86000 = 7,29000

Subtotal: 18,81720 18,81720

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 34,84610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,84610 €
43,00 MAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.498,55 €

01.03.006 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres
deixades a la vora

Rend.:1,000 7,09 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500
_____________

Subtotal: 1,15500 1,15500
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,140 /R x 42,27000 = 5,91780
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,91780 5,91780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01733
COST DIRECTE 7,09013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09013 €
5,38 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 38,11 €

01.04.001 14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot

Rend.:1,000 39,28 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements
resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

0,060      x 103,01103 = 6,18066

E4B93000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit
elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
sostres amb elements resistents
industrialitzats

5,000      x 1,38202 = 6,91010

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a
taller ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T 6x2,2 m
UNE 36092, per a l'armadura de sostres
amb elements resistents

1,000      x 2,52186 = 2,52186

E4LH432H m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4
cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i semibiguetes de
formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment
flector últim 50,5 kNm per m d'amplària de
sostre

1,000      x 23,66357 = 23,66357

Subtotal: 39,27619 39,27619

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 39,27619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,27619 €
210,16 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 8.254,89 €

01.04.002 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a
cèrcols de directriu recta

Rend.:1,000 27,56 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 23,02000 = 14,73280
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PARTIDES D'OBRA

A0133000 h Ajudant encofrador 0,480 /R x 20,44000 = 9,81120
_____________

Subtotal: 24,54400 24,54400
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,991      x 0,45000 = 0,89595

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m
d'alçària i 150 usos

0,020      x 8,56000 = 0,17206

B0D81380 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,150      x 1,07000 = 1,22997

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,51000 = 0,10040

Subtotal: 2,39838 2,39838

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61360
COST DIRECTE 27,55598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,55598 €
5,49 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 151,30 €

01.04.003 E4D81501 m2 Repicat manual de parets existents de càrrega per
l'empotrament de 25 cm de cèrcol perimetral.

Rend.:1,000 39,37 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

A0132000 h Ajudant paleta 0,800 /R x 20,44000 = 16,35200

Subtotal: 39,37200 39,37200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 39,37200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,37200 €
34,59 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.361,81 €

01.04.004 E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER AL RECALÇAMENT DELS MURS DE
CÀRREGA DEL REBEDOR D'ENTRADA A L'HABITATGE DE
PLANTA BAIXA DE LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 M TOTAL 12,7
ML PER BAIXAR LA COTA DE PAVIMENT 40 CM. EL
RECALÇAMENT ES FARÀ PER TRAMS D'1 METRE NO
CONSECUTIUS, MITJANÇANT L'EXCAVACIÓ, DESPULLATGE
DEL FONAMENT I COL.LOCACIÓ A SOTA DE DAU DE
FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I 13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS
HA-30/B/20/IIIA,
90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC 500 N/MM2,

Rend.:1,000 9.680,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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01.05.001 E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM,
AMB MAÓ DE 29X14X10 CM I UNA RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 150 KP/CM2, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-80),
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.:1,000 261,04 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 19,25000 = 57,75000
_____________

Subtotal: 195,87000 195,87000
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,121      x 92,31000 = 11,16951

_____________
Subtotal: 11,16951 11,16951

Materials

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

216,00      x 0,25000 = 54,00000

Subtotal: 65,16951 65,16951

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 261,03951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 261,03951 €
25,64 MAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 6.694,11 €

01.05.002 E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN FORMAT PER A
REVESTIR, AL TERRA ES COL·LOCARÀ BANDA
SEPARADORA DE POREX O SURO D'1 CM, LA PARET ES
DEIXARÀ 2 CM SEPARADA DEL FORJAT QUE ES
SEGELLARÀ POSTERIORMENT AMB GUIX, S'INCLOU LA
REALITZACIÓ DE LLIGADES AMB PARETS DE ALTRA TIPUS
DE MAÓ ( PER EXEMPLE AMB GERO) JA REALITZADES AMB
ANTERIORITAT, ES FARAN 4 UNIONS PER ALÇADA DE 2,50,
CADA UNIÓ SERÀ DE COM A MÍNIM 1 PEÇA SENCERA.

Rend.:1,000 13,96 €

Unitats Preu Parcial ImportMaterials

B614E007 M2 ENVÀ DE 7 CM GRAN FORMAT 1,000      x 13,96000 = 13,96000

Subtotal: 13,96000 13,96000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 13,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96000 €
72,74 M²AMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.015,38 €
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01.05.003 E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESUPOST PER LA RESTAURACIÓ BALCÓ, INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de pintura antioxidant de elements
estructurals de ferro del sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i posterior paviment a escollir per DF

Rend.:1,000 2.432,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.05.004 E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS

PRESSUPOST PER LA RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE
LES FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ D'ESQUERDES
MITJANÇANT GRAPES D'ACER INOX. COL.LOCADES CADA
30 CM I DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML
D'ESQUERDES, RECUPERACIÓ D'EMMARCATS EXTERIORS
DE LA FAÇANA PRINCIPAL 6 UNITATS DE MIDES 3X3,5 M
APROX. MITJANÇANT ARREBOSSAT I PINTAT DELS
MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE LES PARTS MALMESES.

Rend.:1,000 4.879,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.05.005 E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS

PRESSUPOST PER LA REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ
DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS, COM ARA LA
REPARACIÓ DELS ARCS, INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ DE
L'AMPIT, PRETILS DE COBERTA, AMPITS I SÒCOLS
EXISTENTS

Rend.:1,000 5.865,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.05.006 15117M02 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb

làmina de polietilè, formació de pendents amb argila expandida
abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una
làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum
modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat
de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica

Rend.:1,000 72,01 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per
dues capes de rajola ceràmica, una de
ceràmica comuna i una de mecànica amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm,
col.locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

1,000      x 32,97910 = 32,97910

E5Z15Y20 m2 Formació de pendents amb argila
expandida, de densitat 350 kg/m3 abocada
en sec i part proporcional de mestres en
pendent, de 10 cm de gruix mitjà

1,000      x 13,08326 = 13,08326

E71387RK m2 Membrana per a impermeabilització de
cobertes PN-1 segons la norma UNE
104402 d'una làmina, de densitat superficial
3,8 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre
de polièster de 130 g/m2, col.locada sobre
capa separadora amb geotèxtil

1,000      x 17,30772 = 17,30772

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de
polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no
adherida

1,000      x 1,16616 = 1,16616



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/2/2015 Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
de gruix 3 cm acabat remolinat

1,000      x 7,47011 = 7,47011

Subtotal: 72,00635 72,00635

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 72,00635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,00635 €
13,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 936,13 €

01.05.007 1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE 30 CM DE ALT PER A
REVESTIR, FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB MORTER DE CIMENT
1:8,
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC DE 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB PINTURA
FEB-REVETON ACABAT RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB FIXACIÓNS
MECANIQUES.
SEGONS DETALL

Rend.:1,000 102,81 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,500 /R x 23,02000 = 34,53000

A0140000 h Manobre 1,200 /R x 19,25000 = 23,10000
_____________

Subtotal: 57,63000 57,63000
Materials

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,010      x 78,21000 = 0,78210

_____________
Subtotal: 0,78210 0,78210

Materials

B0F1E2A1 U MAO CALAT R100 KP/CM2, DE 29X14X10
CM, PER A REVESTIR

22,000      x 0,16000 = 3,52000

_____________
Subtotal: 4,30210 4,30210

Partides d'obra

E5ZEE400 M REMAT DE PRETIL DE PLANXA DE ZINC
DE 0.82 MM DE GRUIX I 45 CM DE
DESENVOLUPAMENT, DOBLEGADA
SEGONS DETALL,  AMB GOTERÓ I
COL.LOCADA AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES

1,000      x 40,88200 = 40,88200
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Subtotal: 40,88200 40,88200

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 102,81410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,81410 €
15,10 MAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.552,43 €

01.06.001 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95
m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície ranurada i col.locat
amb morter

Rend.:1,000 16,75 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
_____________

Subtotal: 1,95870 1,95870
Materials

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164 de 55 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
>=1,95 m2K/W, amb la superfície ranurada i
amb cantell mitjamossa

1,050      x 14,06000 = 14,76300

Subtotal: 14,76300 14,76300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02938
COST DIRECTE 16,75108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,75108 €
132,10 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.212,68 €

01.06.002 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons
UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.:1,000 18,06 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0137000 h Ajudant col.locador 0,150 /R x 20,44000 = 3,06600
_____________

Subtotal: 9,97200 9,97200
Materials

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida
LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2

1,100      x 6,94000 = 7,63400

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600
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Subtotal: 7,94000 7,94000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14958
COST DIRECTE 18,06158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,06158 €
119,10 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.150,95 €

01.06.003 E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica de color envellit, de
20 peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:1,000 41,65 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 23,02000 = 14,27240

A0140000 h Manobre 0,310 /R x 19,25000 = 5,96750
_____________

Subtotal: 20,23990 20,23990
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 110,92000 = 2,21840

_____________
Subtotal: 2,21840 2,21840

Materials

B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació
manual de color envellit, de 20 peces/m2,
com a màxim

21,000      x 0,89000 = 18,69000

Subtotal: 20,90840 20,90840

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,50600
COST DIRECTE 41,65430
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,65430 €
119,10 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 4.960,52 €

01.06.004 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m,
col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.:1,000 13,11 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,260 /R x 23,02000 = 5,98520

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 19,25000 = 2,50250
_____________

Subtotal: 8,48770 8,48770
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2

0,020      x 110,92000 = 2,21840
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de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

_____________
Subtotal: 2,21840 2,21840

Materials

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació
mecànica de color envellit, de 30 peces/m2,
com a màxim

5,100      x 0,43000 = 2,19300

Subtotal: 4,41140 4,41140

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,21219
COST DIRECTE 13,11129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,11129 €
13,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 170,43 €

01.06.005 E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques

Rend.:1,000 18,11 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 23,02000 = 4,60400

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500
_____________

Subtotal: 6,52900 6,52900
Materials

B5ZE54B4 m Peça per a ràfec de planxa de zinc de 0,6
mm de gruix, de 35 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4
plecs

1,200      x 8,81000 = 10,57376

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb
junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre
8/10 mm

4,000      x 0,21000 = 0,84000

Subtotal: 11,41376 11,41376

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16323
COST DIRECTE 18,10599
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,10599 €
13,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 235,43 €

01.06.006 E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de
tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de
resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col.locades no adherides

Rend.:1,000 5,42 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
_____________

Subtotal: 1,95870 1,95870
Materials

B7C23400 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons
UNE-EN 13163, de 40 mm de gruix, de 30
kPa de tensió a la compressió i de 0,85
m2K/W de resistència tèrmica, amb les
cares llises i amb cantell llis

1,050      x 3,27000 = 3,43350

Subtotal: 3,43350 3,43350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02938
COST DIRECTE 5,42158
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,42158 €
16,24 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 88,02 €

01.06.007 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

Rend.:1,000 11,18 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,115 /R x 23,02000 = 2,64730

A0140000 h Manobre 0,115 /R x 19,25000 = 2,21375
_____________

Subtotal: 4,86105 4,86105
Materials

D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense granulat, de densitat
300 kg/m3

0,126      x 49,49000 = 6,25059

Subtotal: 6,25059 6,25059

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07292
COST DIRECTE 11,18456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,18456 €
17,50 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 195,65 €

01.06.008 E711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons
UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat
LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 50
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació

Rend.:1,000 26,10 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,250 /R x 20,44000 = 5,11000
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_____________
Subtotal: 16,62000 16,62000

Materials

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació
en calent

3,000      x 0,76000 = 2,28000

B7117060 m2 Làmina de betum modificat no protegida
LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2

2,200      x 3,02000 = 6,64400

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 1,02000 = 0,30600

Subtotal: 9,23000 9,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24930
COST DIRECTE 26,09930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,09930 €
22,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 574,20 €

01.06.009 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

Rend.:1,000 10,36 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,25000 = 4,23500
_____________

Subtotal: 7,68800 7,68800
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica 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 amb
formigonera de 165 l

0,032      x 81,12000 = 2,55528

Subtotal: 2,55528 2,55528

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11532
COST DIRECTE 10,35860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,35860 €
108,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.118,88 €

01.06.010 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a
32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir

Rend.:1,000 8,92 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,035 /R x 23,02000 = 0,80570

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
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_____________
Subtotal: 3,69320 3,69320

Materials

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 0,179      x 28,91000 = 5,17489

Subtotal: 5,17489 5,17489

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05540
COST DIRECTE 8,92349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92349 €
17,50 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 156,10 €

01.06.011 E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial
de morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en
escaire, col.locada amb morter asfaltic mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:1,000 71,73 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
_____________

Subtotal: 9,79350 9,79350
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,003      x 110,92000 = 0,35494

_____________
Subtotal: 0,35494 0,35494

Materials

B0GAB4E7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment
blanc, buixardada, per a coronament de
parets de 28 a 32 cm de gruix i amb dos
cantells en escaire

1,020      x 60,23000 = 61,43460

Subtotal: 61,78954 61,78954

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14690
COST DIRECTE 71,72994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,72994 €
16,10 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.154,85 €

01.06.012 E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

Rend.:1,000 31,15 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200
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A0137000 h Ajudant col.locador 0,300 /R x 20,44000 = 6,13200
_____________

Subtotal: 19,94400 19,94400
Materials

BD514EN1 u Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm
de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica

1,000      x 10,91000 = 10,91000

Subtotal: 10,91000 10,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29916
COST DIRECTE 31,15316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,15316 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 31,15 €

01.06.013 E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50
mm, fixada amb tacs d'expansió cada 75 cm

Rend.:1,000 5,92 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

A0140000 h Manobre 0,075 /R x 19,25000 = 1,44375
_____________

Subtotal: 4,89675 4,89675
Materials

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,013      x 3,35000 = 0,04355

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de
50x50 mm

1,050      x 0,86000 = 0,90300

Subtotal: 0,94655 0,94655

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07345
COST DIRECTE 5,91675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,91675 €
16,10 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 95,31 €

01.06.014 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

Rend.:1,000 48,44 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 1,200 /R x 23,02000 = 27,62400

A0137000 h Ajudant col.locador 0,600 /R x 20,44000 = 12,26400
_____________

Subtotal: 39,88800 39,88800
Materials

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida
LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2

1,100      x 6,94000 = 7,63400
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B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,315      x 1,02000 = 0,32130

Subtotal: 7,95530 7,95530

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59832
COST DIRECTE 48,44162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,44162 €
1,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 48,44 €

01.06.015 K7P111C1 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de
paredat de 50 cm de gruix de mitjana, a una cara, mitjançant
injecció, amb producte hidrofugant, amb 5 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al
terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm,
de 12 mm de diàmetre, amb una fondària de 4/5 parts del gruix
del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb
broquets de pressió alta de producte hidrofugant tipus
InjectoCream-100 de Sika de base àcid silícic i hidrofugant i
obturament amb morter mixt 1:2:10

Rend.:1,000 175,22 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,25000 = 28,87500
_____________

Subtotal: 40,38500 40,38500
Maquinària

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets
de pressió alta per a producte hidrofugant

1,250 /R x 8,93000 = 11,16250

_____________
Subtotal: 11,16250 11,16250

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,525      x 110,92000 = 58,23300

_____________
Subtotal: 58,23300 58,23300

Materials

B75A2201 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i
hidrofugant InjectoCream-100 de Sika

2,000      x 32,72000 = 65,44000

Subtotal: 123,67300 123,67300

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 175,22050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,22050 €
44,28 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 7.758,74 €

PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/2/2015 Pàg.: 40

PARTIDES D'OBRA

01.07.001 E825124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb
rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt, de 26 a 45
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.:1,000 21,72 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

A0140000 h Manobre 0,115 /R x 19,25000 = 2,21375
_____________

Subtotal: 10,27075 10,27075
Materials

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles
ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

0,510      x 0,30000 = 0,15300

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma
UNE-EN 12004

4,998      x 0,31000 = 1,54938

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma
rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu alt

1,100      x 8,63000 = 9,49300

Subtotal: 11,19538 11,19538

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25677
COST DIRECTE 21,72290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,72290 €
79,32 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.722,83 €

01.07.002 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra,
remolinat

Rend.:1,000 23,35 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

A0140000 h Manobre 0,360 /R x 19,25000 = 6,93000
_____________

Subtotal: 20,74200 20,74200
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,019      x 107,56000 = 2,08666
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Subtotal: 2,08666 2,08666

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,51855
COST DIRECTE 23,34721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,34721 €
496,64 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 11.596,54 €

01.07.003 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra, remolinat

Rend.:1,000 18,52 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
_____________

Subtotal: 16,32250 16,32250
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,019      x 92,31000 = 1,79081

Subtotal: 1,79081 1,79081

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40806
COST DIRECTE 18,52137
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,52137 €
95,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.759,40 €

01.07.004 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de estàndard (A) i
gruix 15 mm, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques

Rend.:1,000 13,39 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,190 /R x 23,02000 = 4,37380

A0137000 h Ajudant col.locador 0,060 /R x 20,44000 = 1,22640
_____________

Subtotal: 5,60020 5,60020
Materials

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,250      x 9,44000 = 2,36000

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix
15 mm, segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 4,50000 = 4,77000

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,399      x 1,09000 = 0,43491
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B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de
plaques de guix laminat

1,995      x 0,07000 = 0,13965

Subtotal: 7,70456 7,70456

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08400
COST DIRECTE 13,38876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38876 €
159,80 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.139,72 €

01.07.005 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per
a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix
amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada

Rend.:1,000 20,53 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

A0137000 h Ajudant col.locador 0,080 /R x 20,44000 = 1,63520
_____________

Subtotal: 9,69220 9,69220
Materials

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i
plaques, segons norma UNE-EN 14496

0,525      x 0,51000 = 0,26775

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 9,44000 = 1,69920

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix
15 mm, segons la norma UNE-EN 520

1,050      x 4,50000 = 4,72500

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,473      x 1,09000 = 0,51503

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de
plaques de guix laminat

1,890      x 0,07000 = 0,13230

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel
ras

1,000      x 3,35000 = 3,35000

Subtotal: 10,68928 10,68928

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14538
COST DIRECTE 20,52686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,52686 €
3,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 61,59 €

01.07.006 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra, remolinat

Rend.:1,000 16,80 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 23,02000 = 10,58920
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A0140000 h Manobre 0,230 /R x 19,25000 = 4,42750
_____________

Subtotal: 15,01670 15,01670
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica 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 amb
formigonera de 165 l

0,017      x 81,12000 = 1,40338

Subtotal: 1,40338 1,40338

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,37542
COST DIRECTE 16,79550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,79550 €
79,32 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.332,58 €

01.07.007 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, remolinat

Rend.:1,000 24,61 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 23,02000 = 14,27240

A0140000 h Manobre 0,420 /R x 19,25000 = 8,08500
_____________

Subtotal: 22,35740 22,35740
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,018      x 92,31000 = 1,69850

Subtotal: 1,69850 1,69850

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55894
COST DIRECTE 24,61484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61484 €
67,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.648,87 €

01.07.008 E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.:1,000 20,41 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 23,02000 = 12,89120
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A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,25000 = 5,39000
_____________

Subtotal: 18,28120 18,28120
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en
sacs

0,280 /R x 1,42000 = 0,39760

_____________
Subtotal: 0,39760 0,39760

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,007      x 1,05000 = 0,00746

B8112180 t Morter de ciment ús corrent (GP), de
designació CSIII W1, segons norma
UNE-EN 998-1, en sacs

0,023      x 55,62000 = 1,26257

Subtotal: 1,27003 1,27003

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45703
COST DIRECTE 20,40586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,40586 €
123,26 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.515,74 €

01.08.001 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a
70 mm, amb estesa i piconatge del material sobre làmina de
polietilè

Rend.:1,000 11,47 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,92000 = 1,99200
_____________

Subtotal: 2,95450 2,95450
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 12,16000 = 0,60800
_____________

Subtotal: 0,60800 0,60800
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50
a 70 mm

0,268      x 19,63000 = 5,25691

B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2
mm resistent a la intempèrie

1,000      x 2,61000 = 2,61000

Subtotal: 7,86691 7,86691

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04432
COST DIRECTE 11,47373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47373 €
160,25 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.838,07 €
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01.08.002 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

Rend.:1,000 17,15 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,110 /R x 23,02000 = 2,53220

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 19,25000 = 4,62000
_____________

Subtotal: 7,15220 7,15220
Materials

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

0,155      x 64,04000 = 9,89418

Subtotal: 9,89418 9,89418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10728
COST DIRECTE 17,15366
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,15366 €
160,25 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.748,29 €

01.08.003 E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

Rend.:1,000 25,48 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 16,13400 16,13400
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedrera de pedra granítica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

0,031      x 74,55000 = 2,28123

_____________
Subtotal: 2,28123 2,28123

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a
3,5 mm

0,045      x 20,21000 = 0,90743

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 103,55000 = 0,32101

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt

1,020      x 5,47000 = 5,57940
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Subtotal: 9,09957 9,09957

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24201
COST DIRECTE 25,47558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,47558 €
4,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 101,92 €

01.08.004 E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.:1,000 32,36 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0137000 h Ajudant col.locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750
_____________

Subtotal: 15,02450 15,02450
Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles
ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

1,425      x 0,30000 = 0,42750

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma
UNE-EN 12004

7,004      x 0,31000 = 2,17109

B0FH8182 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular, de 15 peces/m2, preu alt

1,020      x 14,23000 = 14,51460

Subtotal: 17,11319 17,11319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22537
COST DIRECTE 32,36306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,36306 €
177,55 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 5.745,52 €

01.08.005 E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.:1,000 69,55 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250
_____________

Subtotal: 16,32250 16,32250
Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a

0,003      x 110,92000 = 0,35494
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l'obra amb formigonera de 165 l
_____________

Subtotal: 0,35494 0,35494
Materials

B0GAB2L4 m Peça de pedra artificial de morter de ciment
blanc, polida, de 29 cm d'amplària i amb
trencaaigües a un cantell

1,000      x 52,63000 = 52,63000

Subtotal: 52,98494 52,98494

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24484
COST DIRECTE 69,55228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,55228 €
16,20 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.126,71 €

01.08.006 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10
cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu

Rend.:1,000 5,78 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

A0137000 h Ajudant col.locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880
_____________

Subtotal: 2,71080 2,71080
Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles
ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

0,100      x 0,30000 = 0,03003

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma
UNE-EN 12004

0,200      x 0,31000 = 0,06185

B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, preu
superior, de 10 cm d'alçària

1,020      x 2,88000 = 2,93760

Subtotal: 3,02948 3,02948

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04066
COST DIRECTE 5,78094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,78094 €
151,60 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 876,25 €

01.09.91.001 1G224200 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 90 m2 amb grau
d'electrificació bàsic i 5 circuits incloses totes les regates i ajudes
de paleta inclòs contadors i conexió a xarxa general. Tot segons
plànols de projecte.
Instal.lació provada, comprovada i legalitzada cumplint tot el
reglament.

Rend.:1,000 2.595,61 €

Unitats Preu Parcial Import
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Partides d'obra

EG134701 u Caixa per a quadre de comandaments i
protecció, de material autoextingible, amb
porta, per a deu mòduls i encastada

1,000      x 23,08000 = 23,08000

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de
200x200 mm, amb grau de protecció
normal, encastada

2,000      x 15,60000 = 31,20000

EG161411 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
100x160 mm, amb grau de protecció
normal, encastada

1,000      x 14,58000 = 14,58000

EG161611 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de
130x200 mm, amb grau de protecció
normal, encastada

7,000      x 17,84000 = 124,88000

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

165,00      x 0,99000 = 163,35000

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

25,000      x 1,06000 = 26,50000

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE
H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

302,00      x 0,77000 = 232,54000

EG326306 m Conductor de coure de designació UNE
H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

50,000      x 0,98000 = 49,00000

EG326406 m Conductor de coure de designació UNE
H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2,
col.locat en tub

40,000      x 1,33000 = 53,20000

EG326506 m Conductor de coure de designació UNE
H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2,
col.locat en tub

24,000      x 2,03000 = 48,72000

EG41149C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20
A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 34,03000 = 34,03000

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 18,77000 = 18,77000

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000      x 18,93000 = 37,86000

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 19,19000 = 19,19000
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EG415A9D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25
A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 19,40000 = 19,40000

EG42129D u Interruptor diferencial de la classe AC,
gamma residencial, de 25 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fixe instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000      x 37,83000 = 37,83000

EG482125 u Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat
nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de
6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

1,000      x 128,03000 = 128,03000

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element,
preu alt, encastada

32,000      x 1,88000 = 60,16000

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a tres elements,
preu alt, encastada

1,000      x 3,11000 = 3,11000

EG621193 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P),
10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

9,000      x 9,85000 = 88,65000

EG621G93 u Commutador, de tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

2,000      x 10,05000 = 20,10000

EG621J93 u Commutador de creuament, de tipus
universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

1,000      x 13,49000 = 13,49000

EG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu alt, encastada

20,000      x 10,16000 = 203,20000

EG631EA3 u Presa de corrent tipus universal, d'espigues
planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

2,000      x 12,86000 = 25,72000

EG641177 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V,
amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada
pilot, preu alt, encastat

1,000      x 12,85000 = 12,85000

EG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1
element, preu alt, col.locat

32,000      x 3,77000 = 120,64000

EG671133 u Marc per a mecanisme universal, de 3
elements, preu alt, col.locat

1,000      x 7,77000 = 7,77000

EGA12522 u Avisador acústic adossable de 230 V, de so
musical, preu alt, muntat superficialment

1,000      x 19,82000 = 19,82000

EY011321 m Obertura de regata en paret de maó foradat,
amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1

136,00      x 3,50000 = 476,00000

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat,
amb mitjans mecànics i tapada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

54,000      x 3,47000 = 187,38000
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EY021311 u Formació d'encast per a petits elements a
paret de maó foradat, amb mitjans manuals,
i collat amb guix B1

28,000      x 6,68000 = 187,04000

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a
paret de maó foradat, amb mitjans manuals,
i collat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

16,000      x 6,72000 = 107,52000

Subtotal: 2.595,61000 2.595,61000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 2.595,61000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.595,61000 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 5.191,22 €

01.09.91.002 1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS
DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR
PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT
DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT,
DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE
INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ
DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

Rend.:1,000 1.027,67 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,78000 = 71,34000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 20,41000 = 61,23000

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 19,25000 = 192,50000
_____________

Subtotal: 463,19000 463,19000
Materials

BG11E600 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA
COMPANYIA ELÈCTRICA.
TOT INCLÒS ACABAT

1,000      x 308,00000 = 308,00000

_____________
Subtotal: 308,00000 308,00000

Partides d'obra

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY
DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC DE PROJECTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, I TRANSPORT DE TERRES A
MONODIPÒSIT O CENTRE DE
RECICLATGE INCLOENT TAXES.

4,000      x 56,86945 = 227,47780
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E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT MECANIC
EN TRASDOSATS AMB TERRES
ADECUADES, EN TONGADES DE 25 CM,
COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95% DEL PN, INCLOENT REGADE
DE LES MATEIXES, ENTRE SABATES DE
FONAMENTS I TRASDOSAT DE MURS,
LLIT DE SAULO

3,000      x 9,66690 = 29,00070

Subtotal: 256,47850 256,47850

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.027,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.027,66850 €
1,00 UAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.027,67 €

01.09.91.003 GHNABLL1 u Instal.lació provada, comprovada de llumenera decorativa
exterior iGuzzini model Walky BG01 amb caixa per empotrar
iGuzzini BZH2.

Rend.:1,000 230,71 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250
_____________

Subtotal: 11,04750 11,04750
Materials

BHNAB9L1 u Llumenera decorativa exterior iGuzzini
model Walky BG01 amb caixa per empotrar
iGuzzini BZH2.

1,000      x 219,50000 = 219,50000

_____________
Subtotal: 219,50000 219,50000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,16571

Subtotal: 0,16571 0,16571

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 230,71321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 230,71321 €
12,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.768,52 €

01.09.91.004 GH1313L2 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a
interior model Muna/Bos de iGuzzini códig 5015 per a
distribuïdor segons plànol I03.

Rend.:1,000 171,21 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250
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_____________
Subtotal: 11,04750 11,04750

Materials

BH1313L2 u Llumenera decorativa per a interior model
Muna/Bos de iGuzzini códig 5015.

1,000      x 160,00000 = 160,00000

_____________
Subtotal: 160,00000 160,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,16571

Subtotal: 0,16571 0,16571

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 171,21321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,21321 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 342,42 €

01.09.91.005 GH1313L3 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a
interior model Muna/Bos de iGuzzini códig 5031 per a sala
d'estar i dormitoris segons plànol I03.

Rend.:1,000 298,21 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250
_____________

Subtotal: 11,04750 11,04750
Materials

BH1313L3 u Llumenera decorativa per a interior model
Muna/Bos de iGuzzini códig 5031.

1,000      x 287,00000 = 287,00000

_____________
Subtotal: 287,00000 287,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,16571

Subtotal: 0,16571 0,16571

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 298,21321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 298,21321 €
10,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.982,10 €

01.09.91.006 GH328QL3 u Instal.lació provada i comprovada Llumenera decorativa tipus
aplic per a bany model Anyway de iGuzzini códig SD76 per a
sala d'estar i dormitoris segons plànol I03.

Rend.:1,000 341,21 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500
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A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250
_____________

Subtotal: 11,04750 11,04750
Materials

BH328QL3 u Llumenera decorativa tipus aplic per a bany
model Anyway de iGuzzini códig SD76.

1,000      x 330,00000 = 330,00000

_____________
Subtotal: 330,00000 330,00000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 0,00000 = 0,16571

Subtotal: 0,16571 0,16571

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 341,21321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 341,21321 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 682,42 €

01.09.92.001 1E221062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície
90 m2 amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors
atmosfèrics de gas natural incloses totes les regates i ajudes de
paleta. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada,
posada en marxa  i legalitzada cumplint tot el reglament.

Rend.:1,000 3.886,66 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

EE228N6M u Caldera estanca de condensació, mural de
30 kW de potència calorífica, de planxa
d'acer per a calefacció i aigua calenta
sanitària de 3 bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària , per a gas natural,
amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt
d'accessoris, col.locat

1,000      x 1.584,32000 = 1.584,32000

EE363581 u Radiador d'alumini de 3 elements amb 1
columna, de 550 mm d'alçària màxima, per
a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

2,000      x 53,33000 = 106,66000

EE3655B1 u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1
columna, de 650 mm d'alçària màxima, per
a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

3,000      x 83,21000 = 249,63000

EE3695B1 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1
columna, de 650 mm d'alçària màxima, per
a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat,
sense valvuleria

1,000      x 148,96000 = 148,96000

EE42H4S2 m Conducte circular d'alumini flexible, de 125
mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense
gruixos definits i muntat superficialment

1,000      x 11,72000 = 11,72000
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EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per
flotador, de posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´
de diàmetre, roscat

2,000      x 15,65000 = 31,30000

EEV21112 u Termòstat d'ambient per a calefacció amb
regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a
230 V i 10 A, muntat superficialment

1,000      x 63,80000 = 63,80000

EEZ51110 u Conjunt de valvuleria per a radiador amb
sistema bitubular, amb detentor, vàlvula,
taps i purgador d'aire manual, acoblat al
radiador

6,000      x 32,44000 = 194,64000

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat encastat

70,000      x 8,56000 = 599,20000

EF5353B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat encastat

8,000      x 9,48000 = 75,84000

EF5373B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat encastat

20,000      x 10,38000 = 207,60000

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat encastat

8,000      x 11,30000 = 90,40000

EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

6,000      x 0,99000 = 5,94000

EG326206 m Conductor de coure de designació UNE
H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

12,000      x 0,77000 = 9,24000

EN314427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada superficialment

2,000      x 17,89000 = 35,78000

EY011321 m Obertura de regata en paret de maó foradat,
amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1

89,000      x 3,50000 = 311,50000

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat,
amb mitjans mecànics i tapada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

23,000      x 3,47000 = 79,81000

EY021311 u Formació d'encast per a petits elements a
paret de maó foradat, amb mitjans manuals,
i collat amb guix B1

8,000      x 6,68000 = 53,44000

EY02131A u Formació d'encast per a petits elements a
paret de maó foradat, amb mitjans manuals,
i collat amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

4,000      x 6,72000 = 26,88000
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Subtotal: 3.886,66000 3.886,66000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3.886,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.886,66000 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 7.773,32 €

01.09.93.001 1J414000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 90 m2 de superfície
incloses totes les regates i ajudes de paleta, inclòs contador i
conexió a xarxa general , egons plànol de projecte, amb
instal.lació provada complint tot el reglament vigent i
degudament legalitzada.

Rend.:1,000 826,26 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

10,000      x 7,77000 = 77,70000

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat encastat

17,000      x 8,56000 = 145,52000

EF5383B2 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat superficialment

6,000      x 10,09000 = 60,54000

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat
per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col.locat encastat

22,000      x 11,30000 = 248,60000

EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2´´ i
entrada de 1/2´´

4,000      x 26,18000 = 104,72000

EN314427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada superficialment

3,000      x 17,89000 = 53,67000

EY011321 m Obertura de regata en paret de maó foradat,
amb mitjans mecànics i tapada amb guix B1

6,000      x 3,50000 = 21,00000

EY01132A m Obertura de regata en paret de maó foradat,
amb mitjans mecànics i tapada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

33,000      x 3,47000 = 114,51000

Subtotal: 826,26000 826,26000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 826,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 826,26000 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.652,52 €
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01.09.93.002 EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa, aixetes, braç de dutxa i plat de dutxa
rectang. acrílic NEODAIQUIRI 1500x700x40 de ROCA de planxa
d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m, de color blanc, preu
mitjà, per a revestir, col.locada sobre suports regulables

Rend.:1,000 504,52 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000

A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 20,41000 = 30,61500
_____________

Subtotal: 78,17500 78,17500
Partides d'obra

EJ12M912 u Plat de dutxa rectangular acrílic
NEODAIQUIRI de ROCA de 1500x700x40
mm, de color blanc, preu superior

1,000      x 294,57000 = 294,57000

EJ21612A u Aixeta monocomandament per a
banyera/dutxa, mural, muntada
superficialment, amb broc i transfusor, de
llautó cromat, preu alt, amb dues entrades
de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a dutxa de
telèfon

1,000      x 98,64000 = 98,64000

EJ22D721 u Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a
ruixador, mural, muntat superficialment,
preu alt, amb entrada de 1/2´´ i sortida de
1/2´´

1,000      x 19,86000 = 19,86000

EJ22S120 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon,
mural, muntat superficialment, de llautó
cromat, preu alt

1,000      x 13,27000 = 13,27000

Subtotal: 426,34000 426,34000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 504,51500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 504,51500 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.009,04 €

01.09.93.003 EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i lavabo de porcellana vitrificada,
senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre un peu

Rend.:1,000 157,21 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000

A013J000 h Ajudant lampista 0,900 /R x 20,41000 = 18,36900
_____________

Subtotal: 42,14900 42,14900
Partides d'obra

EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill,
d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc,
preu alt, col.locat amb suports murals

1,000      x 51,18000 = 51,18000

EJ23112G u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

1,000      x 63,88000 = 63,88000
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Subtotal: 115,06000 115,06000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 157,20900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,20900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 314,42 €

01.09.93.004 EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de porcellana vitrificada amb aixeta
de pas, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu
alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.:1,000 287,33 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 23,78000 = 23,78000

A013J000 h Ajudant lampista 0,900 /R x 20,41000 = 18,36900
_____________

Subtotal: 42,14900 42,14900
Partides d'obra

EJ14BA1P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida
vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

1,000      x 225,91000 = 225,91000

EJ24A121 u Aixeta de regulació per a inodor amb
cisterna incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub d'enllaç incorporat,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de
1/2´´

1,000      x 19,27000 = 19,27000

Subtotal: 245,18000 245,18000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 287,32900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 287,32900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 574,66 €

01.09.93.005 EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a
80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu
superior, col.locada sobre moble

Rend.:1,000 77,94 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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01.09.93.006 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de maniguets

Rend.:1,000 92,45 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.93.007 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col.locada amb

fixacions murals
Rend.:1,000 20,49 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.93.008 EJ124256 u Desguassos de tot el bany, instal.lats i en funcionament, incloent

desguàs banyera, desguàs lavabo, sifó lavabo, desguàs bidet,
sifó bidet.
Tot conectat i en funcionament.

Rend.:1,000 239,34 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 3,500 /R x 23,78000 = 83,23000

A013J000 h Ajudant lampista 2,200 /R x 20,41000 = 44,90200
_____________

Subtotal: 128,13200 128,13200
Partides d'obra

EJ3124CF u Desguàs sifònic per a banyera, amb
sobreeixidor, tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 35 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

1,000      x 41,86000 = 41,86000

EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i
cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre
32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC

1,000      x 10,05000 = 10,05000

EJ33B7NG u Sifó de botella per a lavabo, de PVC de
diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de
PVC

1,000      x 10,16000 = 10,16000

EJ3517N7 u Desguàs recte per a bidet, amb tap i
cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre
32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de
PVC

1,000      x 10,13000 = 10,13000

EJ35B1NF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de
ventilació per a bidet, d'ABS, cromat, de 32
mm de diàmetre, flux d'aire 1,5 l/s, de
designació AII segons norma UNE-EN
12380, connectat a la xarxa de petita
evacuació

1,000      x 39,01000 = 39,01000

Subtotal: 111,21000 111,21000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 239,34200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,34200 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 478,68 €

01.09.93.009 EJ3817D7 u Desguassos de la cuina, instal.lats i en funcionament, incloent
desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en funcionament.

Rend.:1,000 126,47 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000
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A013J000 h Ajudant lampista 1,500 /R x 20,41000 = 30,61500
_____________

Subtotal: 78,17500 78,17500
Partides d'obra

EJ38B4SF u Sifó de botella registrable amb vàlvula de
ventilació per a aigüera, d'ABS, de 40 mm
de diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s, de designació
AII segons norma UNE-EN 12380,
connectat a la xarxa de petita evacuació

1,000      x 32,76000 = 32,76000

EJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera de dues
piques, de PVC, de diàmetre 40 mm,
connectat a un ramal de PVC

1,000      x 15,53000 = 15,53000

Subtotal: 48,29000 48,29000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 126,46500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,46500 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 252,94 €

01.09.93.010 1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS
DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR
PER LA COMPANYIA D'AIGÜES.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT
DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT,
DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE
INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ
DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

Rend.:1,000 1.075,67 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,78000 = 71,34000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 20,41000 = 61,23000

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 19,25000 = 192,50000
_____________

Subtotal: 463,19000 463,19000
Materials

BG11E601 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA
COMPANYIA D'AIGÜES.
TOT INCLÒS ACABAT

1,000      x 356,00000 = 356,00000

_____________
Subtotal: 356,00000 356,00000

Partides d'obra

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY
DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC DE PROJECTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, I TRANSPORT DE TERRES A
MONODIPÒSIT O CENTRE DE

4,000      x 56,86945 = 227,47780
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RECICLATGE INCLOENT TAXES.

E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT MECANIC
EN TRASDOSATS AMB TERRES
ADECUADES, EN TONGADES DE 25 CM,
COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95% DEL PN, INCLOENT REGADE
DE LES MATEIXES, ENTRE SABATES DE
FONAMENTS I TRASDOSAT DE MURS,
LLIT DE SAULO

3,000      x 9,66690 = 29,00070

Subtotal: 256,47850 256,47850

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.075,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.075,66850 €
1,00 UAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.075,67 €

01.09.94.001 EK126227 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de
6 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb
tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió
de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar,
pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat
superficialment

Rend.:1,000 479,77 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.002 EK213366 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i

baixa de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de
seguretat, embridat, muntat entre tubs

Rend.:1,000 538,28 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.003 EK221466 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada,

d'1´´1/2 de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada
entre tubs

Rend.:1,000 293,14 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.004 EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´, de 4 bar de pressió

màxima de servei, pla i muntat entre tubs
Rend.:1,000 110,95 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.005 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb

connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a
màxim, de manxa i muntat entre tubs

Rend.:1,000 418,39 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.006 EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca

de connexió de 1/2´´ G, instal.lat
Rend.:1,000 24,19 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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01.09.94.007 EK621160 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de de
diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 22 mm, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

Rend.:1,000 81,57 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.008 EKK15111 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada

mecànicament
Rend.:1,000 7,53 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.009 EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22

mm de diàmetre nominal i de gruix 0,7 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb
grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment

Rend.:1,000 8,98 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.010 EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 15

mm de diàmetre nominal i de gruix 0,6 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb
grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment

Rend.:1,000 6,59 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.011 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca

gas femella G 3/8'' i junt pla mascle G 1/2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE 60.708

Rend.:1,000 11,21 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.94.012 1G11E314 U ESCOMESA GAS

CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS
DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR
PER LA COMPANYIA DEL GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT
DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT,
DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE
INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ
DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

Rend.:1,000 1.055,67 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

A012H000 h Oficial 1a electricista 3,000 /R x 23,78000 = 71,34000

A013H000 h Ajudant electricista 3,000 /R x 20,41000 = 61,23000

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 19,25000 = 192,50000
_____________

Subtotal: 463,19000 463,19000
Materials

BG11E602 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA
COMPANYIA DEL GAS.
TOT INCLÒS ACABAT

1,000      x 336,00000 = 336,00000

_____________
Subtotal: 336,00000 336,00000

Partides d'obra

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY
DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC DE PROJECTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA SOBRE
CAMIÓ, I TRANSPORT DE TERRES A
MONODIPÒSIT O CENTRE DE
RECICLATGE INCLOENT TAXES.

4,000      x 56,86945 = 227,47780
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E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT MECANIC
EN TRASDOSATS AMB TERRES
ADECUADES, EN TONGADES DE 25 CM,
COM A MÀXIM, AMB UNA COMPACTACIÓ
DEL 95% DEL PN, INCLOENT REGADE
DE LES MATEIXES, ENTRE SABATES DE
FONAMENTS I TRASDOSAT DE MURS,
LLIT DE SAULO

3,000      x 9,66690 = 29,00070

Subtotal: 256,47850 256,47850

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.055,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.055,66850 €
1,00 UAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.055,67 €

01.09.95.001 1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per a edifici plurifamiliar de 2 habitatges,
amb 2 captadors solars plans amb una superfície activa de 3,8
m2, amb acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una
distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb
estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de
connexió necessaris per a la seva instal.lació

Rend.:1,000 3.588,53 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

EEA13G72 u Captador solar horitzontal BAXIROCA SOL
200 H pla de planxa de coure amb vidre
trempat, envoltant d'alumini anoditzat i
aïllament de fibra de vidre amb film d'alumini
amb una superfície activa  de 2 a 2,25 m2,
un rendiment màxim de 72 % i un coeficient
de pèrdues <= 7 W/m2°C, col.locat amb
suport vertical

2,000      x 586,00000 = 1.172,00000

EF5283B3 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 alt i
col.locat superficialment

40,000      x 12,98000 = 519,20000

EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per
a canonades calentes, per a tub de 3/4´´ de
diàmetre, de 20 mm de gruix, amb grau de
dificultat alt i col.locat superficialment

40,000      x 8,74000 = 349,60000

EJAA7311 u Acumulador-bescanviador per a aigua
calenta sanitària de 300 l de capacitat, amb
un serpentí tubular, amb cubeta d'acer
esmaltat i aïllament de poliuretà, col.locat en
posició vertical amb fixacions murals i
connectat

1,000      x 1.043,10000 = 1.043,10000

EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de
diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada superficialment

1,000      x 17,06000 = 17,06000

EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada superficialment

1,000      x 20,28000 = 20,28000
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ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de
llautó, amb connexió femella-femella de
diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

1,000      x 13,89000 = 13,89000

ENFC1217 u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó,
amb connexió mascle-femella de diàmetre
1/2´´, muntada superficialment

1,000      x 24,98000 = 24,98000

ENLA2552 u Grup hidràulic de dues vies amb bomba
acceleradora per a un cabal de fins a 1,8
m3/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150
°C de temperatura màxima i accessoris de
mesura i regulació, muntada

1,000      x 428,42000 = 428,42000

Subtotal: 3.588,53000 3.588,53000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3.588,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.588,53000 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 3.588,53 €

01.09.96.001 PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES PER
INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA
Instal.lació de presa de terra de l'edifici, inclou construcció
d'arquetes per col.locació d'electrode i presa de terra de
l'instal.lació, col.locació de piqueta de connexió a terra de 2,5 m
d'alçada i 20 mm de diàmetre tipus standard i clavada a terra,
amb abraçadora i suministre de cable de coure de 3,5 mm2 per
circuits de terra, amb 5 punts de comprovació, segons reglament
de baixa tensió.

Rend.:1,000 1.256,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.09.97.001 PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT CUINA Rend.:1,000 3.989,29 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 16,000 /R x 23,41000 = 374,56000

A013A000 h Ajudant fuster 16,000 /R x 20,60000 = 329,60000
_____________

Subtotal: 704,16000 704,16000
Partides d'obra

EQ512J51 m2 Taulell de pedra natural calcària nacional,
de 20 mm de gruix, preu mitjà, de 60 a 99
cm de llargària, col.locat sobre suport mural
i encastat al parament

3,900      x 187,66000 = 731,87400

EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre taulell de pedra
natural calcària, amb el cantell interior
sense polir, de forma circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris

1,000      x 93,46000 = 93,46000

EQ71097F u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt,
de 900x330 mm i 700 mm d'alçària,
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal.lat

3,000      x 179,90000 = 539,70000
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EQ7116CF u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix,
de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal.lat

4,000      x 233,53000 = 934,12000

EQ71197F u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina
alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària,
d'aglomerat amb laminat estratificat, preu
mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal.lat

2,000      x 206,74000 = 413,48000

EQ7136A0 u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense
frontal , preu econòmic, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal.lat

1,000      x 81,13000 = 81,13000

EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn
incorporat connectat a la xarxa de gas amb
tub metàl·lic homologat i col·locada
enrasada amb el taulell de cuina

1,000      x 199,47000 = 199,47000

EQ880002 u Campana extractora d'acer inoxidable, de
90 x 90 cm, equipada amb dos motors,
interruptor parada/marxa, commutador de
tres velocitats, filtres metàl·lics de tres
peces, dues làmpades de 40 w, xemeneia
telescòpica

1,000      x 291,90000 = 291,90000

Subtotal: 3.285,13400 3.285,13400

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 3.989,29400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.989,29400 €
2,00 UAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 7.978,58 €

01.09.98.001 1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i dades, cablejat a punts a conexió,
antena comunitària TV/FM, subministrament de telefonia,
certificació enllaç veu i dades, registres i emissions de certificats
de la qualitat de la transmissió d'acord amb la classe d'enllaç i
categoria dels seus components, timbres, video porter electrònic,
ajuts de paleta comunicacions. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada,
posada en marxa  i legalitzada cumplint tot el reglament.

Rend.:1,000 1.653,41 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.10.001 1A221331 u P1 - Porta interior de fusta, envernissada, segons plànol nº 26,

amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

Rend.:1,000 156,97 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

E8AA2BC0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 12,79713 = 25,59426
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EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de
fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

0,714      x 22,55000 = 16,10070

EAP17175 u Folrat de bastiment de base d'envà per a
porta de fulles batents, amb fusta de roure
per a envernissar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

0,714      x 31,12288 = 22,22174

EAQD2275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de
roure per a envernissar, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta,
de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

0,714      x 93,43630 = 66,71352

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a
envernissar de secció rectangular llisa de 9
mm de gruix i de 60 mm d'amplària

6,714      x 3,92349 = 26,34231

Subtotal: 156,97253 156,97253

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 156,97253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,97253 €
4,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 627,88 €

01.10.002 1A221332 u P2 - Porta corredera tipus KRONA INTERIOR de fusta,
envernissada, segons plànol nº 26, amb porta corredera de
fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200
cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Inclosos
ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 173,00 €

Unitats Preu Parcial ImportPartides d'obra

E8AA2BC0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al
vernís sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

2,000      x 12,79713 = 25,59426

EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de
fusta per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

0,810      x 22,55000 = 18,26550

EAP17175 u Folrat de bastiment de base d'envà per a
porta de fulles batents, amb fusta de roure
per a envernissar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

0,810      x 31,12288 = 25,20953

EAQD2275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de
roure per a envernissar, de 35 mm de gruix,
de cares llises i estructura interior de fusta,
de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

0,810      x 93,43630 = 75,68340

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a
envernissar de secció rectangular llisa de 9
mm de gruix i de 60 mm d'amplària

7,200      x 3,92349 = 28,24913
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Subtotal: 173,00182 173,00182

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 173,00182
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 173,00182 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 346,00 €

01.10.003 EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons planol de detall nº26, de fusta de
pi per a envernissar, amb llibret mòbil, amb dues fulles batents
de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra.

Rend.:1,000 103,89 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

A0137000 h Ajudant col.locador 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750
_____________

Subtotal: 10,22810 10,22810
Materials

BAV2CFAR m2 Persiana practicable, segons plànol de
detall, de fusta de pi per a envernissar,  amb
dues fulles batents de dues fulles plegables
cada una, amb comandament de barra

1,000      x 93,41000 = 93,41000

Subtotal: 93,41000 93,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25570
COST DIRECTE 103,89380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,89380 €
22,90 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.379,08 €

01.10.004 EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i bastiment tipus doella,segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
80x142 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 243,67 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27A4 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons
interiors per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

1,000      x 220,51000 = 220,51000

Subtotal: 226,10460 226,10460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 243,66900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,66900 €
4,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 974,68 €

01.10.005 EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i bastiment tipus doella,segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
94x167 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 275,80 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F2 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons
interiors per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'1,50 a 1,98 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

1,000      x 252,64000 = 252,64000
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Subtotal: 258,23460 258,23460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 275,79900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,79900 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 275,80 €

01.10.006 EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 85x186 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 115,56 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 23,41000 = 16,38700

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 19,47700 19,47700
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,140      x 14,65000 = 2,05100

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,410      x 14,24000 = 5,83840

BA1DE5F3 m2 Balconera de fusta de pi amb porticons
interiors per a pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella, per a col.locar
sobre l'obra, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 1,50 a 2,00 m2 de
superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 4A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
de doella amb tapaboques, caixa de
persiana i guies

1,000      x 87,71000 = 87,71000

Subtotal: 95,59940 95,59940

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48693
COST DIRECTE 115,56333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,56333 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 115,56 €
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01.10.007 EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x170 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

Rend.:1,000 254,38 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F4 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,
per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

1,000      x 231,22000 = 231,22000

Subtotal: 236,81460 236,81460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 254,37900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 254,37900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 508,76 €

01.10.008 EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x150 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

Rend.:1,000 251,52 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600
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A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F5 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,
per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

1,000      x 228,36000 = 228,36000

Subtotal: 233,95460 233,95460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 251,51900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,51900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 503,04 €

01.10.009 EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol
de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batents, per a un buit d'obra aproximat de
65x154 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 240,28 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F6 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons
interiors per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra d'0,99 a 1,49 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de

1,000      x 217,12000 = 217,12000
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permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

Subtotal: 222,71460 222,71460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 240,27900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 240,27900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 480,56 €

01.10.010 EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents, per a un buit d'obra aproximat de 65x127 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

Rend.:1,000 231,56 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F7 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,
per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'0,50 a 0,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

1,000      x 208,40000 = 208,40000
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Subtotal: 213,99460 213,99460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 231,55900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,55900 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 231,56 €

01.10.011 EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x77 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 224,94 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F8 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,
per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'0,50 a 0,99 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

1,000      x 201,78000 = 201,78000

Subtotal: 207,37460 207,37460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 224,93900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,93900 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 224,94 €

01.10.012 EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
65x104 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a

Rend.:1,000 228,79 €
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l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D27F9 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons
interiors per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'0,50 a 0,99 m2 de
superfície, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

1,000      x 205,63000 = 205,63000

Subtotal: 211,22460 211,22460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 228,78900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,78900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 457,58 €

01.10.013 EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26-2 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 40x44 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 183,97 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500
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B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D2F10 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,
per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'0,10 a 0,25 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

1,000      x 160,81000 = 160,81000

Subtotal: 166,40460 166,40460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 183,96900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,96900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 367,94 €

01.10.014 EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26-2 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x60 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

Rend.:1,000 214,57 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,600 /R x 23,41000 = 14,04600

A013A000 h Ajudant fuster 0,150 /R x 20,60000 = 3,09000
_____________

Subtotal: 17,13600 17,13600
Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base silicona neutra
monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,24000 = 4,12960

BA1D2F11 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,
per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'0,30 a 0,40 m2 de superfície, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment amb caixa de persiana i
guies

1,000      x 191,41000 = 191,41000
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Subtotal: 197,00460 197,00460

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42840
COST DIRECTE 214,56900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,56900 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 429,14 €

01.10.015 EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS HABITATGE DE
DIMENSIONS 90 X 210 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE
LLISA DE FUSTA DE ROURE DE 40 MM AMB TRES PUNT DE
TANCAMENT I ANTIPALANCA, AMB PERFILERIA D'ACER
INOX.
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE
2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA
PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM.
FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80
DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE
LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT
EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN
NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB
UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES
D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

Rend.:1,000 1.169,07 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0137000 h Ajudant col.locador 2,000 /R x 20,44000 = 40,88000
_____________

Subtotal: 86,92000 86,92000
Materials

BAUCE0OM U PE02 PORTA D'ACCÉS HABITATGE DE
DIMENSIONS 90 X 210 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE  AMB PERFILERIA
D'ACER INOXIDABLE.

1,000      x 960,77000 = 960,77000

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA
- PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB
TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA
PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE
XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60
MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85
MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL
EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM.
DE LONGITUD AMB CLAU PLANA
REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES.
AMB PASSADORS ANTITREPANT
D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA

1,000      x 121,38000 = 121,38000
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DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF.
TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.

Subtotal: 1.082,15000 1.082,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 1.169,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.169,07000 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.338,14 €

01.10.016 EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR
PATI DE DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE
2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA
PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM.
FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80
DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE
LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT
EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN
NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC,
DUES D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

Rend.:1,000 559,07 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0137000 h Ajudant col.locador 2,000 /R x 20,44000 = 40,88000
_____________

Subtotal: 86,92000 86,92000
Materials

BAUCEPE3 U PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE  AMB PERFILERIA
D'ACER INOXIDABLE.

1,000      x 350,77000 = 350,77000

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA
- PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB
TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA
PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE
XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60
MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85
MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL

1,000      x 121,38000 = 121,38000
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EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM.
DE LONGITUD AMB CLAU PLANA
REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES.
AMB PASSADORS ANTITREPANT
D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF.
TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.

Subtotal: 472,15000 472,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 559,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 559,07000 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 559,07 €

01.10.017 EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR
PATI DE DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE
2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA
PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM.
FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80
DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE
LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT
EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN
NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC,
DUES D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

Rend.:1,000 519,07 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 2,000 /R x 23,02000 = 46,04000

A0137000 h Ajudant col.locador 2,000 /R x 20,44000 = 40,88000
_____________

Subtotal: 86,92000 86,92000
Materials

BAUCEPE4 U PE04 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE  AMB PERFILERIA
D'ACER INOXIDABLE.

1,000      x 310,77000 = 310,77000
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BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA
- PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB
TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA
PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE
XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60
MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85
MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL
EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM.
DE LONGITUD AMB CLAU PLANA
REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES.
AMB PASSADORS ANTITREPANT
D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF.
TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.

1,000      x 121,38000 = 121,38000

Subtotal: 432,15000 432,15000

DESPESES AUXILIARS 0,00 % 0,00000
COST DIRECTE 519,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 519,07000 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 519,07 €

01.11.001 EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons plànol de fusteries nº 26, amb reixa
de dimensions 210x110 cm amb bastiment perimetral de perfils L
30x30 mm, emparrillat d'acer inox. 35x70 mm, inclosos tots els
seus mecanismes per a apertura i tancament amb clau totalment
instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.:1,000 894,01 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 17,28500 17,28500
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 92,31000 = 0,46155

_____________
Subtotal: 0,46155 0,46155

Materials

BB32U240 u Porta metàli.lca amb reixa de dimensions
210x110 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 30x30 mm, emparrillat d'acer inox.
35x70 mm,

1,000      x 876,00000 = 876,00000
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Subtotal: 876,46155 876,46155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25928
COST DIRECTE 894,00583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 894,00583 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 894,01 €

01.11.002 EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº
26, de dimensions 65x154 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.:1,000 371,33 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 17,28500 17,28500
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 92,31000 = 0,46155

_____________
Subtotal: 0,46155 0,46155

Materials

BB32U010 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions
65x154 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades
per pletines de 30x4 mm.

1,000      x 353,32000 = 353,32000

Subtotal: 353,78155 353,78155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25928
COST DIRECTE 371,32583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,32583 €
3,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.113,99 €

01.11.003 EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta de pi, segons plànol de fusteries nº
26, tractada amb autoclau envernissada de dimensions 161x165
cm de dos fulles batents de dimensions 81x165 cm amb
bastiment de fusta inclosos tots els seus mecanismes per a
apertura i tancament amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.:1,000 936,01 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000
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A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 17,28500 17,28500
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 92,31000 = 0,46155

_____________
Subtotal: 0,46155 0,46155

Materials

BB32U001 u R3 - Porta exterior de fusta de pi tractada
amb autoclau envernissada de dimensions
161x165 cm de dos fulles batents de
dimensions 81x165 cm amb bastiment de
fusta  inclosos tots els seus mecanismes
per a apertura i tancament amb clau
totalment instal.lats.

1,000      x 918,00000 = 918,00000

Subtotal: 918,46155 918,46155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25928
COST DIRECTE 936,00583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 936,00583 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 936,01 €

01.11.004 EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de 130x220 cm de dues fulles, per la CGP.,
comptadors d'aigua i comptadors de gas formada per
marc perimetral de PNL de 30x3 mm i PNT intermitja per
tancament i portes de bastidor de 30x30x2,5 mm de gruix i xapa
d'acer 1,5 mm pintat a l' Oxiron, amb clau tipus companyies.
Inclòs obra segons plànol de detall.
Totalment col.locada e instalada.

Rend.:1,000 1.304,33 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.11.005 EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per finestra F5 de dimensions 80 x

60 cm amb butiral transparent i estructura d'alumini anoditzat per
ancoratge totalment muntada.

Rend.:1,000 397,56 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,39000 = 9,35600

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,52000 = 4,10400
_____________

Subtotal: 13,46000 13,46000
Materials

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 0,88000 = 1,76000

BB121JA0 u Barana de vidre STADIP 4+6 de dimensions
80 x 60 cm amb butiral transparent i
estructura acer inox. per ancoratge.

1,000      x 382,00000 = 382,00000
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Subtotal: 383,76000 383,76000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33650
COST DIRECTE 397,55650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,55650 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 795,12 €

01.11.006 EE4ZDM11 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x35x15
cm, inclòs pintat amd dues capes pintura antioxidant i una
d'acabat col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.:1,000 423,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.11.007 EE4ZDM12 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x67x15

cm, inclòs pintat dues capes de pintura antioxidant i una d'avabat
i col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.:1,000 362,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.11.008 EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm d'acer pintat a l'esmalt sintètic,

amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat.
Inclosos els cargols i totalment muntat.

Rend.:1,000 51,54 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 23,39000 = 23,39000

A013F000 h Ajudant manyà 0,100 /R x 20,52000 = 2,05200
_____________

Subtotal: 25,44200 25,44200
Materials

BB141000 m Passamà de tub d'acer diàmetre 5 cm
d'acer per pintar

0,700      x 36,38000 = 25,46600

Subtotal: 25,46600 25,46600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63605
COST DIRECTE 51,54405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,54405 €
19,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 979,26 €

01.11.009 EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior metli.lica, segons plànol de fusteries nº
26-2, de dimensions 65x122 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4
mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.:1,000 339,80 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 17,28500 17,28500
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb

0,005      x 92,31000 = 0,46155
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formigonera de 165 l
_____________

Subtotal: 0,46155 0,46155
Materials

BB32U0R4 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions
65x122 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades
per pletines de 30x4 mm.

1,000      x 321,79000 = 321,79000

Subtotal: 322,25155 322,25155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25928
COST DIRECTE 339,79583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 339,79583 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 339,80 €

01.11.010 EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº
26-2, de dimensions 20x21 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.:1,000 145,13 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,02000 = 11,51000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 17,28500 17,28500
Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,005      x 92,31000 = 0,46155

_____________
Subtotal: 0,46155 0,46155

Materials

BB32U0R5 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions
20x21 cm amb bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, i deployé

1,000      x 127,12000 = 127,12000

Subtotal: 127,58155 127,58155

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25928
COST DIRECTE 145,12583
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,12583 €
1,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 145,13 €
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01.12.001 E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6

Rend.:1,000 15,20 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

A0149000 h Manobre guixaire 0,205 /R x 19,25000 = 3,94625
_____________

Subtotal: 13,38445 13,38445
Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,014      x 100,07000 = 1,40098
_____________

Subtotal: 1,40098 1,40098
Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la
norma UNE-EN 13279-1

0,760      x 0,10000 = 0,07600

Subtotal: 1,47698 1,47698

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33461
COST DIRECTE 15,19604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19604 €
61,16 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 929,63 €

01.12.002 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6

Rend.:1,000 18,88 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,520 /R x 23,02000 = 11,97040

A0149000 h Manobre guixaire 0,260 /R x 19,25000 = 5,00500
_____________

Subtotal: 16,97540 16,97540
Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,014      x 100,07000 = 1,40098
_____________

Subtotal: 1,40098 1,40098
Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la
norma UNE-EN 13279-1

0,760      x 0,10000 = 0,07600

Subtotal: 1,47698 1,47698

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42439
COST DIRECTE 18,87677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,87677 €
93,40 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.763,39 €
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01.12.003 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6

Rend.:1,000 13,09 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,350 /R x 23,02000 = 8,05700

A0149000 h Manobre guixaire 0,175 /R x 19,25000 = 3,36875
_____________

Subtotal: 11,42575 11,42575
Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,013      x 100,07000 = 1,30091
_____________

Subtotal: 1,30091 1,30091
Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la
norma UNE-EN 13279-1

0,760      x 0,10000 = 0,07600

Subtotal: 1,37691 1,37691

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28564
COST DIRECTE 13,08830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,08830 €
154,08 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 2.016,91 €

01.13.001 EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 5 i 8 mm de gruix i
cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC

Rend.:1,000 59,77 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,37000 = 13,42200
_____________

Subtotal: 13,42200 13,42200
Materials

BC171H20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de
lluna incolora de 5 i 8 mm de gruix i cambra
d'aire de 8 mm

1,000      x 46,01000 = 46,01000

Subtotal: 46,01000 46,01000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33555
COST DIRECTE 59,76755
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,76755 €
13,50 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 806,90 €

01.13.002 PPA0UEVV u Manpara dutxa. - Subministrament i instal.lació de manpara de
vidre transparent amb sistema aquanet o similar amb vidre
templat de 6 mm per manpara de dutxa de bany col.locada sobre
banyera

Rend.:1,000 958,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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01.13.003 EC1K1301 u Subministrament i col.locació de mirall de lluna incolora, de 3
mm de gruix, color plata, per la seva cara posterior, fixat amb
massilla al parament. Inclòs cairejat perimetral, biselat perimetral
i massilla. Tot inclòs, encastat a l'obra segons plànol de detall
nº22

Rend.:1,000 47,58 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,37000 = 22,37000
_____________

Subtotal: 22,37000 22,37000
Materials

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb
pistola, de base poliuretà de polimerització
ràpida monocomponent

0,105      x 14,24000 = 1,49520

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 1,000      x 23,16000 = 23,16000

Subtotal: 24,65520 24,65520

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,55925
COST DIRECTE 47,58445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,58445 €
2,00 uAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 95,16 €

01.14.001 E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, i les seves
corresponents persianes de fusta al vernís sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

Rend.:1,000 38,14 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,800 /R x 23,02000 = 18,41600

A013D000 h Ajudant pintor 0,800 /R x 20,44000 = 16,35200
_____________

Subtotal: 34,76800 34,76800
Materials

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,255      x 7,36000 = 1,87680

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,52000 = 0,97800

Subtotal: 2,85480 2,85480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52152
COST DIRECTE 38,14432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,14432 €
36,30 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.384,48 €

01.14.002 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

Rend.:1,000 5,16 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
_____________

Subtotal: 2,50640 2,50640
Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,551      x 4,75000 = 2,61630

Subtotal: 2,61630 2,61630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03760
COST DIRECTE 5,16030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,16030 €
671,30 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 3.463,91 €

01.14.003 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

Rend.:1,000 4,21 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
_____________

Subtotal: 2,50640 2,50640
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,500      x 3,33000 = 1,66433

Subtotal: 1,66433 1,66433

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03760
COST DIRECTE 4,20833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,20833 €
95,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 399,95 €

01.14.004 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.:1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440
_____________

Subtotal: 2,50640 2,50640
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,33000 = 1,32467

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,97492 1,97492

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03760
COST DIRECTE 4,51892
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51892 €
313,88 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.418,74 €

01.14.005 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Rend.:1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,02000 = 2,87750

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,44000 = 0,30660
_____________

Subtotal: 3,18410 3,18410
Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 0,398      x 3,33000 = 1,32467

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

Subtotal: 1,97492 1,97492

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04776
COST DIRECTE 5,20678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20678 €
158,16 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 824,01 €

01.14.006 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

Rend.:1,000 5,85 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 23,02000 = 2,87750

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 20,44000 = 0,30660
_____________

Subtotal: 3,18410 3,18410
Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 0,551      x 4,75000 = 2,61630
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 2,61630 2,61630

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04776
COST DIRECTE 5,84816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,84816 €
106,40 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 622,44 €

01.14.007 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat

Rend.:1,000 18,29 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 23,02000 = 11,97040

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 20,44000 = 1,02200
_____________

Subtotal: 12,99240 12,99240
Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,347      x 10,02000 = 3,47494

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,52000 = 0,97800

Subtotal: 5,10319 5,10319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19489
COST DIRECTE 18,29048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,29048 €
8,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 146,32 €

01.14.008 E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i
dues d'acabat

Rend.:1,000 20,37 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,600 /R x 23,02000 = 13,81200

A013D000 h Ajudant pintor 0,060 /R x 20,44000 = 1,22640
_____________

Subtotal: 15,03840 15,03840
Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,347      x 10,02000 = 3,47494

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,25000 = 0,65025

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,52000 = 0,97800
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,10319 5,10319

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22558
COST DIRECTE 20,36717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,36717 €
1,00 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 20,37 €

01.14.009 E89F5BJB m Pintat de barana de ferro balcó, a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de
diàmetre, com a màxim

Rend.:1,000 5,40 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,175 /R x 23,02000 = 4,02850

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880
_____________

Subtotal: 4,43730 4,43730
Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,041      x 10,02000 = 0,40882

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,051      x 9,59000 = 0,48909

Subtotal: 0,89791 0,89791

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06656
COST DIRECTE 5,40177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,40177 €
3,50 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 18,90 €

01.15.001 E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

Rend.:1,000 25,48 €

Unitats Preu Parcial ImportMa d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500
_____________

Subtotal: 16,13400 16,13400
Materials

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedrera de pedra granítica,
elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

0,031      x 74,55000 = 2,28123

_____________
Subtotal: 2,28123 2,28123

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,05000 = 0,01050
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PARTIDES D'OBRA

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a
3,5 mm

0,045      x 20,21000 = 0,90743

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,003      x 103,55000 = 0,32101

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt

1,020      x 5,47000 = 5,57940

Subtotal: 9,09957 9,09957

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24201
COST DIRECTE 25,47558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,47558 €
58,65 mAMIDAMENT

TOTAL PARTIDA 1.494,40 €

01.15.002 E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER A EXTRACCIÓ I POSTERIOR
REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA L'OBRA, DEL MOBILIARI
URBÀ EXISTENT EN L'ÀMBIT DE L'OBRA, AIXIÍ COM DE
QUALSEVOL DESPERFECTE DEL PAVIMENT EXTERIOR A
L'OBRA PER CAUSES IMPUTABLES A LA MATEIXA,
ESPECIALMENT CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIAL.

Rend.:1,000 3.547,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.15.003 E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS

PRESSUPOST PER A LA NETEJA TOTAL I INTEGRAL DE
L'EDIFICI I ELS SEUS VOLTANTS PER AL LLIURAMENT DE
LA MATEIXA A LA PROPIETAT, INCLOU ESTANCES, VIDRES,
PAVIMENTS, APARELLS I QUALSEVOL REPÀS NECESSARI
PER DEIXAR-LA EN PERFECTES CONDICIONS

Rend.:1,000 1.125,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
01.16.001 PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS

PRESSUPOST PER MESURES PREVISTES EN ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT A L' OBRA SEGONS DIFERENTS
FASES.

Rend.:1,000 11.984,00 €

______________________________________________________________________________________________________________________________________
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MA PO Pla d’Obres.                                

 

ESTUDI DE L’ORGANITZACIÓ I DEL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES 

 

L’obra projectada es considera a efectes d’execució un tot únic a realitzar en tres etapes 
consecutives.   

A la primera etapa es procedirà a l’enderroc dels elements existents al solar i a la 
deconstrucció de l’interior de l’edifici.  

A la segona etapa es realitzaran les noves fonamentacions i  muntatge de l’estructura i dels 
tancaments. Un cop finalitzat el tancament de l’edifici es realitzaran les cobertes i els 
envans interiors així com l’inici de les instal·lacions. 

A la tercera i última etapa es realitzaran els acabats, els equipaments així com la finalització 
de les instal·lacions.  

El solar ja està tancat en la totalitat del seu perímetre. Es col·locara una porta d’entrada per 
a vehicles i una per a vianants. A l’interior de l’obra es preveu una zona dedicada a la 
l’aplec de materials. A l’obra es disposarà de les instal·lacions provisionals. 

Els residus generats a l’obra es transportaran a centre de reciclatge, a monodipòsit, a 
abocador autoritzat o a centre de recollida i transferència, amb el seu canon corresponent. 

Es prioritza a l’obra l’ús de dispositius amb qualificació tipus A de consum d’energia.  

L’obra es troba dintre del nucli de població, amb canals de connexió perfectament 
establerts. 

La zona on esta situada l’obra no preveu la presència de restes arqueològiques. 

L’obra està situada en un solar dintre del terme municipal de Begues. Aquest solar té tots 
els serveis a peu de parcel.la. 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de l’edifici s’estableix en 12 mesos. 

 

PLA DE TREBALLS 

S’adjunta pla de treball. 
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PROGRAMA DE TREBALLS I CALENDARI D'EXECUCIÓ .  PLANIFICACIÓ
mesos P.E.M. total 

activitats per capítols mesos 9 10% 11 122

Rehabilitació de Cal Purrós (Begues)

5 6 7 8
TREBALLS PRÈVIS - ENDERROCS 32.739,92 €          1,50

1
3,50

43

SANEJAMENT
ESTRUCTURA
RAM DE PALETA
AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

5,003,152.520,42 €            FONAMENTS

MANYERIA
GUIXERIA
VIDRERIA
REVESTIMENTS I PINTURES

REVESTIMENTS
PAVIMENTS
INSTAL·LACIONS
FUSTERIA DE FUSTA I METAL·LICA

URBANITZACIÓ
SEGURETAT I SALUT
CONTROL DE QUALITAT

21.202,50 €          
11.644,02 €          

7.249,74 €            
9.418,45 €            

32.802,84 €          

4.121,13 €            
18.937,36 €          
18.718,86 €          
12.929,87 €          

2.124,89 €            
10.257,00 €          
6.166,40 €            
7.600,46 €            
2.818,06 €            
4.709,93 €            

205.961,85 €         

4,30
10,00
12,00
1,50

87,50

15,50
9,50
3,00
4,00
0,40
1,10

12,00
3,15
0,80
5,00

0,60

4,50
4,50
1,50
1,50
1,00
3,00
12,00
12,00

1,00
4,00
4,50
2,00
3,00
1,00
1,50
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MA CQ Control de Qualitat.             

 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT  

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Objecte i plantejament general 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra 
(PCT), s’han definit i programat una sèrie d'operacions de control (inspeccions i assaigs), 
que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del contractista (PAQ), constituint 
el nivell mínim exigible. 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de 
processos d'execució, incloent dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves 
d’acabat, acompanyats de certificats de garantia de qualitat.  

És per això que aquest pla es centra, fonamentalment, en el control dels processos 
d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions senzilles que no 
requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper 
imprescindible que desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

 

1.2. Descripció dels apartats aquest pla de control: 

Relació d’activitats que es controlen.  

Fonamentació de formigó armada. 

Estructura de formigó. 

Estanquitat de coberta. 

Paviments interiors 

Estanquitat de finestra i façanes. 

Revisió de instal·lacions i proves. 

 

Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

Formigó estructural 

Acer per armar 

Acer estructural 

Maons i peces ceràmiques en general. 

Materials per a aïllaments tèrmics 

 

2. CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal 
garantir en cadascun dels materials utilitzats a l'obra.  

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 
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‐ Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar).  

‐ Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats 
específicament per l'obra concreta), sempre que s’hagin realitzat en data 
representativa, a criteri de la DEO.  

‐ Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar 
durant la seva execució. 

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra s’ha considerat suficient qualsevol 
de les tres justificacions de qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció 
realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials definits, com a excepció del 
criteri general, es realitzarà una campanya específica d'assaigs per part d'un laboratori 
acreditat.  

 

3.  CONTROL D'EXECUCIÓ 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en 
les proves finals d'acabat que, en general, són també inspeccions visuals recolzades amb 
comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin l’actuació d’un laboratori 
especialitzat.  

Durant el procés de l’obra es realitzaran les proves necessàries pel control de les unitats 
d’obra definides anteriorment. 

Es farà seguint el ritme de la construcció amb un seguiment a nivell de laboratori de les 
unitats de l’obra civil i de les instal·lacions. 

En el cas de l’estructura de formigó es seguirà el pla de control de formigó. 

Les freqüències de les inspeccions de les instal·lacions es determinaran en funció de 
l’execució de cada instal·lació, tot i que es fa un informe conjunt de l’estat de cada una de 
elles en el moment de la inspecció. 
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I I   D O C U M E N T A C I Ó   G R À F I C A 

 

P R O J E C T E   E X E C U T I U 
 

 

 

Llistat de plànols 

A R Q U I T E C T U R A 

 

PLÀNOL       ESCALA A1  ESCALA A3 

 

01.- Situació i Emplaçament     1/500   1/1000 

02.- Estat actual – Planta coberta    1/50   1/100 

03.- Estat actual – Planta baixa    1/25   1/50 

04.- Estat actual – Planta primera    1/25   1/50 

05.- Estat actual – Alçats     1/25   1/50 

06.- Estat actual – Alçat est    1/25   1/50 

07.- Estat actual – Seccions long. i trans.  1/25   1/50 

08.- Enderrocs – Planta baixa i primera   1/50   1/100 

09.- Enderrocs – Alçats     1/50   1/100 

10.- Enderrocs – Seccions long. i trans.   1/25   1/50 

11.- Planta baixa distribució    1/25   1/50 

12.- Planta baixa cotes     1/25   1/50 

13.- Planta primera distribució    1/25   1/50 

14.- Planta primera cotes     1/25   1/50 

14b.- Planta coberta     1/25   1/50 

15.- Alçat sud       1/25   1/50 

16.- Alçat nord       1/25   1/50 

17.- Alçat est             1/25   1/50 

18.- Secció longitudinal SP1 proposta   1/25   1/50 

19.- Secció transversal SP2 proposta   1/25   1/50 

20.- Secció transversal SP3 proposta   1/25   1/50 
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P L À N O L S   D E T A L L 

 

PLÀNOL       ESCALA A1  ESCALA A3 

22.- Desenvolupament Banys     1/12,5   1/25 

23.- Desenvolupament Cuina     1/12,5   1/25 

24.- Plantes Acabats      1/50   1/100 

25.- Localització de fusteries     1/50   1/100 

26.- Plantilles de fusteria      1/25   1/50 

 

 

P L À N O L S   E S T R U C T U R A  

 

PLÀNOL       ESCALA A1  ESCALA A3 

E01.- Fonaments       1/25   1/50 

E02.- Sostre Planta Baixa      1/25   1/50 

E03.- Sostre Planta Primera     1/25   1/50 

 

 

P L À N O L S   I N S T A L · L A C I O N S 

 

PLÀNOL       ESCALA A1  ESCALA A3 

I01.- Fontaneria       1/50   1/100 

I02.- Instal·lació de calefacció     1/50   1/100 

I03.- Instal·lacions d’electricitat     1/50   1/100 

I04.- Esquemes Unifilars      s. e. 

I05.- Instal·lacions de gas i salubritat   1/50   1/100 

I06.- Instal·lacions de sanejament   1/50   1/100 
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I I I   P L E C   D E   P R E S C R I P C I O N S   T È C N I Q U E S 

 

B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0111000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la 
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques: 
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 
Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 
Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
- En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 
- En la resta de casos:  <= 1 g/l 
Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
- Formigó pretesat:  <= 1 g/l 
- Formigó armat:  <= 3 g/l 
- Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 
Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 
Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 

B017 - DISSOLVENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres bruticies de la superficie dels tubs de PVC. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts. 
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les següents dades: 
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- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referencia a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
- Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'us i emmagatzematge 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de l'acció directe del sol 
o altres fonts de calor i flames, i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0312500. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): <= 
0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 75 
- Resta de casos:  >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
- Granulat gruixut: 
     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 
<= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar 
el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l'us al que es 
pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF 
en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B032 - SAULONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes. 
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 
7-050). 
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. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B033 - GRAVES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0332300. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions 
amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les 
armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què 
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar 
el sòl o corrents d'aigua. 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
 
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 
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GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i 
una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció 
de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres 
encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244):  <= 
1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 
(UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les 
característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la DF 
en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de 
les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si el material s'ha d'utilitzar en la confecció de 
formigons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
 

B035 - PALETS DE RIERA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0351000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida. 
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B037 - TOT-U 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural 
- Tot-u artificial 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les condicions 
possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres capes de ferm, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matèria orgànica, ni d'altres matèries extranyes que puguin 
afectar la durabilitat de la capa. 
 
TOT-U NATURAL: 
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipòsits naturals, sòls naturals o per la 
mescla d'ambdòs. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat entre un dels següents fusos: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZN40     ZN25     ZN20      ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     50     ¦       100      --       --        ¦ 
¦     40     ¦      80-95     100      --        ¦ 
¦     25     ¦      60-90    75-95     100       ¦ 
¦     20     ¦      54-84    65-90    80-100     ¦ 
¦      8     ¦      35-63    40-68    45-75      ¦ 
¦      4     ¦      22-46    27-51    32-61      ¦ 
¦      2     ¦      15-35    20-40    25-50      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-23     7-26    10-32      ¦ 
¦    0,250   ¦       4-18     4-20     5-24      ¦ 
¦    0.063   ¦       0-9      0-11     0-11      ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 
0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:  > 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:  > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 35 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 30 
- Vorals de T3 i T4:  > 25 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T3:  No plàstic 
- T4: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 25 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 6 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de cantera 
o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta 
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podrà utilitzar a les 
categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels 
fusos següents: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦---------------------------------- ¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦       ZA25     ZA20     ZAD20     ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     25     ¦      75-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-54    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel tamís 
0,250 mm (UNE-EN 933-2). 

Índex de llenques (UNE-EN 933-3):  < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 
- Trànsit T0 a T2:  < 30 
- T3, T4 i vorals:  < 35 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 
- T00 a T1:  > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2:  > 35 
- Vorals de T3 i T4:  > 30 
Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4:  No plàstic 
- Vorals sense pavimentar: 
     - Límit líquid (UNE 103103):  < 30 
     - Índex de plasticitat (UNE 103104):  < 10 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* 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/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. 
* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la 
Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. 
 
 
 

B03D - TERRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terra seleccionada 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra sense classificar 
 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida 
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF. 
 
TERRA SELECCIONADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 0,2% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < =15% 
o en cas contrari, ha de complir: 
- Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE:  < 75% 
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 25% 
- Límit líquid (UNE 103-103):  < 30% 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  < 10 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA ADEQUADA: 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 1% 
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114):  < 0,2% 
Mida màxima :  <= 100 mm 
Material que passa pel tamís 2 UNE:  < 80% 
Material que passa pel tamís 0,080 UNE:  < 35% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 40 
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Si el Límit líquid es > 30, ha de complir: 
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 4 
Índex CBR (UNE 103-502): 
- Coronament de terraplè:  >= 5 
- Nucli o fonament de terraplè:  >= 3 
 
TERRA TOLERABLE: 
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103-101): 
- Material que passa pel tamís 20 UNE:  > 70% 
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE:  >= 35% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 103-204):  < 2% 
Contingut guix (NLT 115):  < 5% 
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114):  < 1% 
Límit líquid (UNE 103-103):  < 65% 
Si el límit líquid és > 40, ha de complir: 
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104):  > 73% (Límit líquid-20) 
Assentament en assaig de colapse (NLT 254):  < 1% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa 
Inflament lliure (UNE 103-601):  < 3% 
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) 
Índex CBR (UNE 103-502):  >= 3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de 
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. 
 
 
 

B03E - ARGILES EXPANDIDES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori. 
S'han considerat les densitats nominals següents: 
- 300- 350 kg/m3 
- 550 kg/m3 
- 750 kg/m3 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202): 
- Densitat aparent 300-350 kg/m3:  0,08 W/m K 
- Densitat aparent 550 kg/m3:  0,10 W/m K 
- Densitat aparent 750 kg/m3:  0,016 W/m K 
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53-033) : < 0,25% 
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7-135) : < 2% 
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7-245): 1,2% 
Resistència a la compressió: 
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3:  1,3 N/mm2 
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3:  1,7 N/mm2 
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3:  1,9 N/mm2 
Absorció d'aigua:  < 14% en volum 
Toleràncies: 
- Resistència a la compressió:  ± 0,1 N/mm2 
- Densitat aparent:  ± 50 kg/m3 DN 
- Terrossos d'argila:  < 0,5% 
- Contingut de fins:  < 3,5% 
- Contingut de sulfats:  < 1,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
SUBMINISTRAMENT EN SACS: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, 
per tal de no aixafar el material. 
 
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B03F - PERLITES EXPANDIDES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulat obtingut per expansió a elevades temperatures de riolites, amb un augment de volum aproximat de 20 vegades 
el volum inicial. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser imputrescible i incombustible. 
Densitat aparent (ASTM-C-29):  <= 125 kg/m3 
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 53-037):  <= 0,52 W/m K 
Granulometria:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT EN SACS: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, 
per tal de no aixafar el material. 
 
MATERIAL PREPARAT PER A INJECTAR: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS 
B043 - PEDRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pedra de forma irregular per a la construcció de murs, fonaments, etc, d'extracció recent, provinent de pedreres 
autoritzades. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
- De pedra arenisca 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia i de gra uniforme. 
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques. 
Ha de ser inalterable a l'aigua i a la resta d'accions atmosfèriques. 
Ha de ser resistent al foc; no ha d'explotar al ser exposada a les flames. 
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives. 
Les dimensions han de ser les adequades al seu us, d'acord amb la DT i les indicacions de la DF. 
Ha de tenir bona adherència amb els morters. 
Coeficient de saturació:  <= 75% 
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles PIET-70):  <= 1% 
Absorció d'aigua:  <= 2% 
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245):  < 1,2% 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica. 
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme. 
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics. 
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 120 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2500 kg/m3 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic. 
No han de tenir substàncies extranyes que arribin a caracteritzar-les. 
No han de ser bituminoses. 
No han de tenir argiles en excés. 
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids. 
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm):  >= 50 N/mm2 
Densitat aparent (UNE_EN 1936):  >= 2000 kg/m3 
 
PEDRA ARENISCA: 
Ha de provenir de roques constituides per sorres de quars amb els seus grans units amb un aglomerat. 
No s'utilitzaran pedres que tinguin aglomerats argilosos o calcaris. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament i emmagatzematge: Protegits contra els impactes. Cal evitar el contacte amb terres o altres materials 
que puguin alterar les seves característiques. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0514300,B0512401. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen 
una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i 
estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            192 

¦                                       ¦  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    ¦ 
¦ 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. 

 
CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC): 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El 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 
 
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 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos 
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
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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 crierios de conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. 
 
 
 

B052 - GUIXOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0521200. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14-1-1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent 
manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, 
l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 

- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦             Ús previst               ¦ Característiques  ¦ Sistema ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦   Reacció al foc  ¦   3/4   ¦ 
¦  Guix de   ¦ segons procedeixi, p/protecció       ¦-------------------¦---------¦ 
¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.   ¦                   ¦         ¦ 
¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc  ¦      Altres       ¦    4    ¦ 
¦base de guix¦ en edificis.                         ¦                   ¦         ¦ 
¦  per a la  ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦                   ¦         ¦ 
¦            ¦ segons procedeixi, en situacions i   ¦       Tots        ¦    4    ¦ 
¦            ¦ usos no mencionats anteriorment      ¦                   ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Reacció al foc 
          - Aïllament directe al soroll aeri 
          - Resistència tèrmica 
     - Característiques a les que s'aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND) 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦-------------------------------¦ 
¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 
¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l'esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre 
l'ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones 
y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 
 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico 
y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 

B053 - CALÇS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb 
o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de 
consistència adequada a l'us a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 
dies de conservació en aigua, segons l'assaig donat en la norma UNE-EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l'organisme d'inspecció 
A l'embalatge, o be a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad 
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
 

B055 - LIGANTES HIDROCARBONADOS 
 
 

 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIO: 

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Emulsions bituminoses: 

          - Aniònica 

          - Catiònica 

          - Polimèrica 

- Betum asfàltic 

- Betum fluidificat: 

          - Curat mig 

          - Curat ràpid 

- Betum fluxat 

- Quitrà 

L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una solució aquosa, amb un agent 
emulsionant. 

El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destilació, oxigenació o "cracking", amb baixa 

proporció de productes volàtils. 

El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació de fraccions líquides, més o menys volàtils i procedents de la 

destilació del petroli, a un betum asfàltic. 

El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures. 

 

CARACTERISTIQUES GENERALS: 

Quan s’utilitzin per a impermeabilització de cobertes, segons l’acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, s’exigeix que aquests 

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. 
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Tambè es procurarà, en el seu cas, 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. 

 

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142/84) ......................................................................................................................... <= 0,10% 

Demulsibilitat (NLT 141/84) per a tipus EAR ........................................................................................................................................ >= 60% 

Càrrega de partícules (NLT 194/84) ..................................................................................................................................................... Negativa 

Assaig amb el residu de destilació: 

     - Ductilitat (NLT 126/84) ................................................................................................................................................................ >= 40 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) .............................................................................................................................................................. >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques: 

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

¦CARACTERISTIQUES ¦                   TIPUS EMULSIO                      ¦ 

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

¦                 ¦EAR 0 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI       ¦ 

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

¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦Saybolt          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦(NLT 134/85)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦UNIVERSAL a 25°C ¦<=100s¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -        ¦ 

¦FUROL a 25°C     ¦  -   ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s      ¦ 

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

¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦(NLT 137/84)     ¦<=53% ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%      ¦ 

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

¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦(NLT 139/84)     ¦>=43% ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=50%      ¦ 

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

¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦(NLT 139/84)     ¦ <=7% ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ 0%   ¦10<=F<=20%  ¦ 

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

¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦dies (NLT 140/84)¦<=10% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦10<=20%     ¦ 

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

¦ASSAIGS AMB EL   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦RESIDU DE DESTI- ¦30<=  ¦30<=  ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦30<=  ¦200<=       ¦ 

¦LACIO:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=         ¦ 

¦(NLT 124/84)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦ 

¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300         ¦ 

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

 

 

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAL 2 O EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA ECL 2: 

Barreja amb ciment (NLT 144/84) .......................................................................................................................................................... <= 2% 

 

EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

Tamissatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT 142/84) ....................................................................................................................... <= 0,10% 

Càrrega de partícules (NLT 141/84) .......................................................................................................................................................Positiva 

Assaig amb el residu de destilació: 

     - Ductilitat (NLT 126/84) ................................................................................................................................................................ >= 40 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) .............................................................................................................................................................. >= 97,5% 

Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques: 

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

¦CARACTERISTIQUES ¦                     TIPUS EMULSIO                    ¦ 

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

¦                 ¦ECR 0 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECI    ¦ 

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

¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦Saybolt          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦(NLT 138/84)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦UNIVERSAL a 25°C ¦<=100s¦   _  ¦  _   ¦ _    ¦ _   ¦  _   ¦  _  ¦ _     ¦ 

¦FUROL 25°C       ¦  _   ¦<=50s ¦  _   ¦ _    ¦ _   ¦<=100s¦<=50s¦<=50s  ¦ 

¦FUROL 50°C       ¦  _   ¦   _  ¦>=20s ¦>=50s ¦>=20s¦  _   ¦  _  ¦ _     ¦ 

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

¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦(NLT 137/84)     ¦<=53% ¦<=43% ¦<=38% ¦<=33% ¦<=35%¦ <=45%¦<=43%¦<=50%  ¦ 

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

¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦(NLT 139/84)     ¦>=43% ¦>=57% ¦>=62% ¦>=66% ¦>=59%¦>=55% ¦>=57%¦>=40%  ¦ 

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

¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F  ¦ 

¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦(NLT 139/84)     ¦<=7%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  0% ¦<=20%  ¦ 

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

¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦dies (NLT 140/84)¦<=10% ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=10%  ¦ 

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

¦ASSAIG AMB EL    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦30<=  ¦30<= ¦130<= ¦30<= ¦00<=   ¦ 

¦LACIO:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 

¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<=  ¦ 

¦(NLT 124/84)     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦ 
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¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300  ¦ 

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

 

 

EMULSIO BITUMINOSA ANIONICA EAM O CATIONICA ECM: 

Ha de complir l'assaig NLT 196/84 referent al cobriment i resistència al desplaçament del granulat. 

 

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 

Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 

No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la. 

Característiques de l'emulsió: 

     - Densitat relativa a 25°C .................................................................................................................................................... 0,98 - 1,10 g/cm3 

     - Contingut d'aigua ........................................................................................................................................................................... 40 - 55% 

Residu de destil.lació en pes ................................................................................................................................................................ 45 - 60% 

Contingut de cendres ............................................................................................................................................................................. 5 - 30% 

Enduriment .................................................................................................................................................................................................... 24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca ...................................................................................................................................................... Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca ................................................................................................................................................. Insoluble 

Característiques del residu sec: 

     - Escalfament a 100°C ......................................................................................................................................... No hi haurà guerxaments, 

  .................................................................................................................................................................. degoteig ni formació de bombolles 

     - Flexibilitat a 0°C ................................................................................................................................................. No hi haurà clivellaments, 

  ......................................................................................................................................................................... escates ni pèrdua d'adhesivitat 

     - Assaig enfront de la flama directa .............................................................................................................. S'ha de carbonitzar sense fluir 

     - Resistència a l'aigua ................................................................................................................................... No s'han de formar bombolles 

  ............................................................................................................................................................................................... ni reemulsificació 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-231. 

 

BETUM ASFALTIC: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua. 

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures. 

Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides. 

Index de penetració (NLT 125/84) ............................................................................................................................................................ >= -1 

  ............................................................................................................................................................................................................... <= +1 

Solubilitat (NLT 130/84) ..................................................................................................................................................................... >= 99,5% 

Contingut d'aigua (NLT 123/84) .......................................................................................................................................................... <= 0,2% 

Característiques físiques del betum original: 

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

¦      CARACTERISTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 

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

¦         BETUM ORIGINAL         ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 

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

¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦ 

¦ (NLT 124/84)                   ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦ 

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

¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦ 

¦ (NLT 125/84)                   ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦ 

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

¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦ 

¦ (NLT 182/84)                   ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦ 

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

¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 

¦ (NLT 126/84)                   ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦ 

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

¦ Punt d'inflació v/a            ¦            ¦            ¦ 

¦ (NLT 127/84)                   ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦ 

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

¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦ 

¦ (NLT 122/84)                   ¦     1      ¦    1       ¦ 

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

 

Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 

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

¦      CARACTERISTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 

¦      RESIDU DE PEL.LICULA      ¦-------------------------¦ 

¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 

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

¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 

¦ (NLT 185/84)                   ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 

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

¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 

¦ % penetr. orig. (NLT 124/84)   ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 

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

¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 

¦ (A i B) (NLT 125/84)           ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 

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

¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 

¦ (NLT 126/84)                   ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 

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

 

 

BETUM FLUIDIFICAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No ha de tenir símptomes de coagulació. 
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BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT MIG: 

Característiques físiques del betum fluidificat de curat mig: 

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

¦      CARACTERISTIQUES        ¦            TIPUS BETUM                  ¦ 

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

¦                              ¦  FM-100    ¦  FM-150     ¦  FM-200      ¦ 

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

¦Punt d'inflamació v/a         ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 136/72)                  ¦  >= 38°C   ¦  >= 66°C    ¦  >= 66°C     ¦ 

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

¦Viscositat Saybolt-Furol      ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 133/72) a 25°C           ¦75>=V>=150s ¦     _       ¦     _        ¦ 

¦             a 60°C           ¦     _      ¦100>=V>=200s ¦     _        ¦ 

¦             a 82°C           ¦     _      ¦     _       ¦125>=V>=250s  ¦ 

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

¦Destilació (% del volum total ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦destilat fins a 360°C)        ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 134/85) a 225°C          ¦  <= 25%    ¦   <= 10%    ¦       0%     ¦ 

¦             a 260°C          ¦40<=D<=70%  ¦ 15<=D<=55%  ¦    <= 30%    ¦ 

¦             a 316°C          ¦75<=D<=93%  ¦ 60<=D<=87%  ¦  40<=D<=80%  ¦ 

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

¦Residus de la destilació      ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦a 360°C (NLT 134/85)          ¦50<=R<=55%  ¦ 67<=R<=72%  ¦  78<=R<=83%  ¦ 

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

¦Contingut d'aigua en volum    ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 123/84)                  ¦  >= 0,2%   ¦   >= 0,2%   ¦    >= 0,2%   ¦ 

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

 

Assajos sobre el residu de destilació: 

     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) ........................................................................................................................... >= 12 mm 

  ......................................................................................................................................................................................................... <= 30 mm 

     - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) ............................................................................................................................... >= 100 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) .............................................................................................................................................................. >= 99,5% 

 

BETUM FLUIDIFICAT DE CURAT RAPID: 

Característiques físiques del betum fluidificat de curat ràpid: 

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

¦      CARACTERISTIQUES        ¦            TIPUS BETUM                  ¦ 

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

¦                              ¦  FM-100    ¦  FM-150     ¦  FM-200      ¦ 

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

¦Punt d'inflamació v/a         ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 136/72)                  ¦     _      ¦  >= 27°C    ¦  >= 27°C     ¦ 

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

¦Viscositat Saybolt-Furol      ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 133/72) (V) a 25°C       ¦75>=V>=150s ¦     _       ¦     _        ¦ 

¦                 a 60°C       ¦     _      ¦100>=V>=200s ¦     _        ¦ 

¦                 a 82°C       ¦     _      ¦     _       ¦125>=V>=250s  ¦ 

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

¦Destilació (% del volum total ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦destilat fins a 360°C)        ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 134/85) a 190°C          ¦  >= 15%    ¦     _       ¦       _      ¦ 

¦             a 225°C          ¦  >= 55%    ¦   >= 40%    ¦    >= 8%     ¦ 

¦             a 260°C          ¦  >= 75%    ¦   >= 65%    ¦    >= 40%    ¦ 

¦             a 316°C          ¦  >= 90%    ¦   >= 87%    ¦    >= 80%    ¦ 

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

¦Residus de la destilació      ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦a 360°C (NLT 134/85) (R)      ¦50>=R>=55%  ¦ 67>=R>=72%  ¦  78>=R>=83%  ¦ 

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

¦Contingut d'aigua en volum    ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦(NLT 123/84)                  ¦  <= 0,2%   ¦   <= 0,2%   ¦    <= 0,2%   ¦ 

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

 

Assajos sobre el residu de destilació: 

     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) ............................................................................................................................. >= 8 mm 

  ......................................................................................................................................................................................................... <= 12 mm 

     - Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126/84) ............................................................................................................................... >= 100 cm 

     - Solubilitat (NLT 130/84) .............................................................................................................................................................. >= 99,5% 

 

BETUM FLUXAT: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

No han de tenir símptomes de coagulació. 

Punt d'inflamació v/a (NLT 136/72) ...................................................................................................................................................... >= 60°C 

Fenols en volum (NLT 190/85) ............................................................................................................................................................ <= 1,5% 

Naftalina en massa (NLT 191/85) ........................................................................................................................................................... <= 2% 

Assajos sobre el residu de destilació: 

     - Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124/84) ........................................................................................................................... >= 10 mm 

  ......................................................................................................................................................................................................... <= 15 mm 

Característiques físiques del betum fluxat: 

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

¦       CARACTERISTIQUES        ¦        TIPUS BETUM          ¦ 

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

¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦ 

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

¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦ 

¦(orifici 10 mm) (NLT 187/72)   ¦150>=V>=200s  ¦300>=V>=400s  ¦ 

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

¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦ 

¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦ 

¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦ 

¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦ 
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¦              a 315°C          ¦    <= 25%    ¦    <= 25%    ¦ 

¦              a 360°C          ¦    <= 25%    ¦    <= 25%    ¦ 

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

¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦ 

¦a 360°C (NLT 134/85)           ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦ 

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

 

 

QUITRA: 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 

No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització. 

Contingut d'aigua, en massa (NLT 123/84) ......................................................................................................................................... <= 0,5% 

Index d'escuma (NLT 193/73) .................................................................................................................................................................... <= 8 

Característiques físiques del quitrà: 

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

¦CARACTERISTIQUES  ¦                TIPUS DE QUITRA                      ¦ 

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

¦                  ¦ AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62     ¦ 

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

¦Equiviscositat    ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(NLT 188/85)      ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(amb una toleràn- ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦cia d'1,5°C)      ¦  38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C     ¦ 

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

¦Densitat relativa ¦ 1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=    ¦ 

¦(DR) 25°C/25°C    ¦ DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR        ¦ 

¦(NLT 122/84)      ¦ <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27    ¦ 

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

¦Destilació en     ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦massa (DT)        ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦a) fins a 200°C   ¦<= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%   ¦ 

¦b) 200°C - 270°C  ¦<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%     ¦ 

¦c) 270°C - 300°C  ¦<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5%  ¦ 

¦   b i c          ¦<= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%     ¦ 

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

¦Punt de reblani-  ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦ment (A i B) del  ¦ 35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦           ¦ 

¦residu de desti-  ¦ PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C   ¦ 

¦lació (NLT 125/84)¦ <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦           ¦ 

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

¦Fenols en volum   ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(NLT 190/85)      ¦ >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%     ¦ 

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

¦Naftalina en massa¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(NLT 191/85)      ¦ >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%   ¦ 

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

¦Insoluble en toluè¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(en massa)        ¦         ¦         ¦          ¦          ¦           ¦ 

¦(NLT 192/88)      ¦ >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%    ¦ 

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

 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED: 

Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el producte que contenen. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 

 

EMULSIONS BITUMINOSES ANIONIQUES O CATIONIQUES: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions 

diferents. 

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. 

El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació. 

 

BETUMS ASFALTICS: 

Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs visibles. 

Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

BETUMS FLUIDIFICATS, BETUMS FLUXATS O QUITRA: 

Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 

100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes de 

termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles. 

Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. 

El submnistrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació i sistema de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar calorifugats. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

  

IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC núm. 2694 de 3-8-98) 

 

EMULSIO BITUMINOSA TIPUS ED: 

NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 

UNE 104-231-88 1R "Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas." 
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EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA O ANIONICA, BETUM O QUITRA: 

* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: 
O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 

 

B05A - BEURADES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05A2102,B05A2103. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre 
diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, 
utilitzades en estructures amb armadures pretensades. 
- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre 
les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o 
inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d'utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics 
o inorgànics, que endureixen per una reacció química. 
 
BEURADA DE CIMENT: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com és ara àcids 
o partícules laminars. 
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com és 
ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats. 
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25 
Relació aigua-ciment: <= 0,5 
Exsudació en proveta cilíndrica: 
- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h:  0% 
pH de l'aigua:  >= 7 
Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum 
Expansió:  <= 10% 
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG): 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i 
absorció d'aigua reduïda) 
Característiques fonamentals: 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3 
- Absorció d'aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g 
 

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
     - Mètode d'aplicació 
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús  
     - Àmbit d'aplicació 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal.lació de l'obra. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
 
 

B05B - CIMENTS NATURALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, 
de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309. 
Es consideren els següents tipus: 
- Ciment natural lent (CNL) 
- Ciment natural ràpid (CNR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8). 
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80122): 
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35% 
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min 
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3): 
- Ciment natural ràpid:  8 min 
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- Ciment natural lent:  120 min 
Resistència a compressió (UNE 80116): 
+------------------------------------------------+ 
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 
+------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309 
- Referència de la comanda 
Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dates de producció i d'ensacat del ciment 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales. 
 
 
 

B05D - ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B05D7030. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres. 
S'han contemplat els tipus de guixos següents: 
- Conglomerants a base de guix 
- Guix per a la construcció en general 
- Guix per a aplicacions especials de construcció 
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14-1-1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 
Temps d'inici d'adormiment: 
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent 
manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 
 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat s'han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l'expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 
térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, 
l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦             Ús previst               ¦ Característiques  ¦ Sistema ¦ 
¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦   Reacció al foc  ¦   3/4   ¦ 
¦  Guix de   ¦ segons procedeixi, p/protecció       ¦-------------------¦---------¦ 
¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.   ¦                   ¦         ¦ 
¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc  ¦      Altres       ¦    4    ¦ 
¦base de guix¦ en edificis.                         ¦                   ¦         ¦ 
¦  per a la  ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 
¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦                   ¦         ¦ 
¦            ¦ segons procedeixi, en situacions i   ¦       Tots        ¦    4    ¦ 
¦            ¦ usos no mencionats anteriorment      ¦                   ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Reacció al foc 
          - Aïllament directe al soroll aeri 
          - Resistència tèrmica 
     - Característiques a les que s'aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND) 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
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¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦-------------------------------¦ 
¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦ 
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 
¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de 
la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l'esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre 
l'ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A LA CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones 
y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 
 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico 
y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 

B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B064500C,B064300C. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap 
altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
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El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
 

B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B065960B,B065910C. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE. 

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a 
mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'ha d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap 
altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% 
del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de 
la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat 
oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armatCiments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesatCiments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 
mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició 
(taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU” 
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions d'amasat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
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- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 
     - Resistència característica 
     - Formigons designats per propietats: 
          - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
          - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
     - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Consistència 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU” 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
 
 
 

B07 - MORTERS DE COMPRA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0711010. 

 

 
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 d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma 
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a 
fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de 
barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics 
i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 
enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components. 
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats). 
 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fonamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una 
formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF. 
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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 (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter adhesiu:  1 any 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol 
- Instruccions d'us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 

     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d'aplicació 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Morters dissenyats: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Morters prescrits: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment 
de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al 
formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o 
del seu comportament. 
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 
ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials. 
S'han considerat els elements següents: 
- Colorant 
- Additius per a formigó: 
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     - Inclusor d'aire 
     - Reductor d'aigua/plastificant 
     - Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
     - Retenidor d'aigua 
     - Accelerador d'adormiment 
     - Hidròfug 
     - Inhibidor de l'adormiment 
- Additius per a morters: 
     - Inclusor d'aire/plastificant 
     - Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat 
- Addicions: 
     - Cendres volants 
     - Fum de silici 
     - Escòria granulada 
 
ADDITIUS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i 
que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material. 
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant 
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758): 
     - D >= 1,10:  ± 0,03 
     - D <= 1,10:  ± 0,02 
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8): 
     - T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
     - T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T 
- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
Limitacions d'ús d'additius 
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE: 
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte 
produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, condicions que s'han de mantenir durant 
l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5% 
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 75% 
Característiques complementàries: 
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una 
mateixa quantitat d'aigua. 
Característiques essencials: 
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5% 
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-
EN 12390-3):  >= 110% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT: 
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua. 

Característiques essencials: 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia: 
     - Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12% 
     - Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3): 
          - 1 dia:  >= 140% 
         -  28 dies:  >= 115% 
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment: 
     - Consistència: 
          - Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
          - Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm 
     - Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min desprès de l'addició, no ha de ser 
inferior a la consistència inicial 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA: 
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació. 
Característiques essencials: 
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 80% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDROFUG: 
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la 
capilaritat. 
Característiques essencials: 
- Absorció capil.lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil.lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60% 
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 
12390-3):  >= 85% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per 
objecte retardar l'inici de l'adormiment. 
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida 
sigui la mateixa que sense l'additiu. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
     - Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 7 dies:  >= 80% 
     - 28 dies:  >= 90% 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT: 
Es un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés d'adormiment. 
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua. 
Característiques essencials: 
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2): 
     - Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
     - Final d'adormiment (a 5°C):  <=60% 
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): 
     - 28 dies: >= 80% 
     - 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies 
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2% 
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A MORTERS: 
Característiques essencials: 
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant 
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni 
Característiques complementàries: 
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant  
 
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT: 
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el 
pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de 
l'enduriment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
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      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8% 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT: 
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment. 
Característiques essencials: 
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A): 
      - Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum  
      - Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A%  
      - Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5% 
Característiques complementàries: 
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu 
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència. 
 
COLORANT: 
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el 
pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final. 
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als alcalís del ciment. 
 
ADDICIONS: 
L'escòria siderúrgica és un granulat fi que pot utilitzar-se per a la confecció de formigons. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap 
altre tipus amb excepció del fum de silici. 
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum 
de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 
35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment. 
 
CENDRES VOLANTS: 
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la 
combustió de carbó bituminos polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels 
gasos del procés i recuperat mitjançant filtres. 
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca: 
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhidrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Óxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1% 
 (S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm) 
- Pérdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0% 
Característiques físiques: 
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1): 
     - A 28 dies:  > 75% 
     - A 90 dies:  > 85% 
Toleràncies: 
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3 
- Pèrdua al foc:  + 2,0% 
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0% 
- Contingut de clorurs:  + 0,01% 
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1% 
- Contingut SO3:  + 0,5% 
- Estabilitat:  + 1,0 mm 
- Índex d'activitat:  - 5,0% 
 
FUM DE SILICI: 
Es un subproducte originat en la reunió de quars d'elevada puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc per a la 
producció de silici i ferrosilici. 
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85% 
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10% 
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5% 
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100% 
 
ESCÒRIA GRANULADA: 
L'escòria granulada pot ser un dels granulats utilitzats per a la confecció de formigons. 
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2). 
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos. 
No ha de contenir sulfurs oxidables. 
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes: 
- Terrossos d'argila: 1,00 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 0,40 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la 
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat 
sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136): 
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
 
ESCÒRIA GRANULADA PER A FORMIGONS: 
Fins que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050):  <= 6% 
 
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA: 
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20 
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat: 
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25% 
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents: 
+----------------------------------------+ 
¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 
¦            ¦       que hi passen       ¦ 
¦------------¦---------------------------¦ 
¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 
¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 
¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 
¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 
¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 
¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 
+----------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per 
factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN CENDRES VOLANTS: 
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics. 
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària. 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ESCÒRIA GRANULADA: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions 
granulomètriques. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 934-2 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER: 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3) 
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
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- Interval d'ús recomanat per el fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: ZA.3 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 934-3 
     - Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
     - Designació del producte 
     - Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS: 
El subministrador ha d'identificar el tipus d'addició i ha de garantir documentalment el compliment de les 
característiques especificades, segons s'utilitzin cendres volants o fum de silici, d'acord amb els art.29.2.1 i 
29.2.2 de la norma EHE. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS: 
Als albarans hi han de constar les dades següents: 
- Nom del material 
- Nom, marca comercial o identificació del fabricant 
- Nom i localització del lloc de procedència 
- UNE_EN 450 1995 
- Marca de certificació, si en té 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADDITIU PER A FORMIGÓ: 
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.  
Definniciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
 
ADDITIU PER A MORTERS: 
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería, definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
 
ÚS PER A FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
CENDRES VOLANTS: 
* UNE-EN 450:1995 Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad. 
 
 
 

B08A - PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, retarda la pèrdua d'aigua en el 
primer periode d'enduriment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i 
que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó. 
Ha de tenir un aspecte homogeni. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
S'ha d'utilitzar o bé a la primera fase de la cura del formigó, o bé després de desencofrar. 
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable. 
La porció volàtil del producte ha de portar ceres naturals o provinents del petroli, o bé resines. 
Raó de sedimentació a llarg termini (ASTM D 1309):  >= 4 
Pèrdua d'aigua a les 72 h (ASTM C-156):  <= 0,055 g/cm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva contaminació i la variació de les seves 
propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè 
 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb 
un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits 
durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
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- Aigua: 15 dies 
 
PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en 
dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

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 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B094 - ADHESIUS ASFÀLTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B09414C0. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius amb base d'hidrocarburs. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Oxiasfalt 
- Adhesiu bituminós tipus M-II 
- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB 
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II 
- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares 
- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II 
 
OXIASFALT: 
Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant un procés de 
destil·lació i d'oxidació posterior. 
Les característiques que han de complir els oxiasfalts es determinen en la taula 1 de la UNE 104-202. 
 
ADHESIU BITUMINÓS TIPUS M-II: 
Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en calent. A la seva composició pot 
contenir matèria mineral fina, dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 75°C 
Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 x 0,1 mm,   <= 70 x 0,1 mm 
Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 3 cm 
Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11):  <= 1% 
Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1 mm 
 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ TIPUS MM-IIB: 
Material elaborat, per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per una mescla homogènia de quitrà, 
polímers i càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Mostra original: 
- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4 
- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2): >= 130 s, :  <= 800 s 
Producte elaborat: 
- Punt d'estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 
- Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  <= 180 x 0,1 mm 
- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 8 
- Fluència a 60°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1,0 mm 
- Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 25 cm 
- Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I:  >= 0,07 N/mm2 
- Allargament mitjà fins al trencament. Proveta tipus I:  >= 200% 
 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també 
polímers, plastificants i altres additius idonis. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos prefabricats sense afectar les seves 
característiques. 
Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa. 
 
ADHESIU PER A BUTILS, D'APLICACIÓ A DUES CARES: 
Adhesiu d'aplicació en fred, constituit per una base de cautxú sintètic. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre suport d'obra, sense afectar les 
seves característiques. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró. 
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
- Rendiment 
 
PINTURA BITUMINOSA: 
Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa tractada amb dissolvents. 
No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de produir coàguls, pel·lícules ni 
dipòsits durs. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se bé fins a formar 
una capa uniforme. 
- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les instruccions del fabricant. 
Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12): 
- Al tacte:  <= 4 h 
- Totalment sec:  <= 24 h 
 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFÀLTICA TIPUS PI-I: 

Densitat relativa (UNE 104-281/5-4):  >= 0,85,   <= 1,00 
Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8):  <= 0,5% 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5):  >= 25 s,  <= 75 s 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 25°C 
Volum destil·lat a 225°C (UNE 104-281/5-11):  >= 35% 
Volum destil·lat a 360°C (UNE 104-281/5-11):  <= 65% 
Penetració sobre el residu de destil·lació a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 1/10 mm:  <= 65 1/10 
mm 
Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592):  >= 99% 
 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRÀ TIPUS PI-II: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25 
Matèria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7):  >= 50% 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 20°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
OXIASFALT: 
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
ADHESIU I PINTURA ASFÀLTICA: 
Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim: 1 any amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempèrie. Temps màxim: 3 mesos amb 
l'envàs tancat hermèticament. 
 
ADHESIU BITUMINÓS PER A BUTILS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
PINTURA BITUMINOSA: 
Emmagatzematge: Desprès de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha de tenir cap alteració 
en cap de les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A14200. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 
37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-
732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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). 
 
 
 

B0A2 - TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb filferros 
d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De torsió simple 

- De torsió triple 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següents: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions 
superficials, i el filferro ha de ser 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. 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de complir les 
de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732. 
Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  ± 7% 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
* UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple torsión. 
 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0A3 - CLAUS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A31000. 

 

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

B0A4 - VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0A41000,B0A44000. 

 

 
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: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
 
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 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. 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 

 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

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 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0A6 - TACS I VISOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0A62F00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència 
química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i 
tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de 
l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
     10°C - 20°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació 
en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 la 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 
la 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0AC - CABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretesats, postesats, telefèrics o funiculars. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 
Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 
El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 
Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 
El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 
Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 
L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 
Resistència dels filferros:  1600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  + 0,05 mm 
- Llargària: 
     - Fins a 400 m: + 5% 
     - > 400 m: + 20 m/1000 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents dades: 
- Fabricant 
- Tipus de cable i composició 
- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 
Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 
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B0AD - ANCORATGES PER A TESATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de subjecció i unió de les armadures tesades utilitzades per a la construcció d'estructures, subjecció 
d'elements, etc. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Ancoratges actius, de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 50 T fins a 1150 T. 
- Ancoratge actiu per a tendons monotorons no adherents, d'acer fos. 
- Ancoratge cec de planxa d'acer semiadherent, per a tesat des de 50 T fins a 750 T. 
- Ancoratge cec de culata de planxa d'acer o d'acer fos, per a tesats des de 508 T fins a 650 T. 
- Ancoratge acoplador de planxa d'acer o d'acer fos, fix o mòbil, per a tesats des de 508 T fins a 650 T. 
- Ancoratge de continuÏtat actiu per a cordons no adherents de 0,5" i de 0,6". 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'ancoratge ha de ser capaç de retenir eficaçment els tendons, resistir la seva càrrega unitària de trencament i 
transmetre al formigó una càrrega igual o major a la màxima que proporcioni el tendó corresponent. 
Tots els elements que constitueixen l'ancoratge han de ser intercambiables i han de tenir unes toleràncies 
dimensionals compatibles amb les de les seccions de les armadures. 
Coeficient d'eficacia (UNE 41-184): 
- Tendons no adherents:  0,96 
- Tendons adherents:  0,92 
 
ANCORATGE ACTIU, ANCORATGE CEC I ANCORATGE ACOPLADOR: 
Força de tesat en funció del nombre de torons: 
+---------------------------------------+ 
¦Força de tesat   ¦   Nombre de torons  ¦ 
¦-----------------¦---------------------¦ 
¦      50 T       ¦           4         ¦ 
¦      75 T       ¦           7         ¦ 
¦     100 T       ¦           9         ¦ 
¦     150 T       ¦           12        ¦ 
¦     200 T       ¦           15        ¦ 
¦     250 T       ¦           19        ¦ 
¦     350 T       ¦           31        ¦ 
¦     450 T       ¦           37        ¦ 
¦     550 T       ¦           43        ¦ 
¦     650 T       ¦           48        ¦ 
¦     750 T       ¦           55        ¦ 
¦     850 T       ¦           72        ¦ 
¦     950 T       ¦           72        ¦ 
¦    1050 T       ¦           85        ¦ 
¦    1150 T       ¦           85        ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
ANCORATGE ACTIU: 
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, per a efectuar des d'aquests el tesat. 
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge. 
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i una trompeta que suporta 
una placa d'ancoratge que ha d'anar embeguda en el formigó. 
La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència de cables. Si el 
material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces independents i si és de fosa és un sol element. 
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 
 
ANCORATGE ACTIU PER A TENDONS MONOTORONS NO ADHERENTS D'ACER FOS: 
Consta d'una placa amb un con per a l'allotjament de la falca d'ancoratge del monotoró. 
 
ANCORATGE CEC DE PLANXA D'ACER SEMIADHERENT: 
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que no s'ha de tesar. 
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge i la resta es transmet per fricció al 
formigó que envolta els torons. 
Cada toró de l'armadura s'ha de poder fixar a la placa d'ancoratge. 
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 
 
ANCORATGE CEC DE CULATA: 
Dispositiu de subjecció dels extrems de les armadures actives, situat a l'extrem del tendó que no s'ha de tesar. 
Consta d'una placa amb forats cònics on s'han d'allotjar les falques que fixen els torons i una trompeta que suporta 
una placa d'ancoratge. 
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques de subjecció dels 
cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem lliure dels cordons. 
En aquest tipus d'ancoratge l'esforç és absorbit per la placa d'ancoratge. 

La trompeta ha de ser un conjunt format per una placa de repartiment i un con de convergència de cables. Si el 
material de construcció és de xapa d'acer, la trompeta són dos peces independents i si és de fosa és un sol element. 
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 
 
ANCORATGE ACOPLADOR: 
Dispositiu que ha de permetre connectar una armadura activa a un ancoratge prèviament tesat, si es de tipus fix, o 
dues armadures no tesades si és de tipus mòbil. 
Els nuclis d'ancoratge disposats en beines amb forats cònics on s'allotgen les falques que fixen els torons han 
d'estar roscades exteriorment i connectades mitjançant un maniguet roscat. 
Ha de disposar d'orificis per a la injecció de beurada i per a la purga d'aire. 
 
ANCORATGE DE CONTINUITAT ACTIU PER A CORDONS NO ADHERENTS: 
Ha de constar d'una beina amb dos orificis que es creuen on enfilar els cordons i dues falques de subjecció dels 
cordons; ha de ser possible donar tensió als cordons des de cada extrem lliure dels cordons. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques en el transport, manipulació en obra 
i emmagatzematge. 
El fabricant o subministrador ha de garantir i justificar amb un certificat expedit per un laboratori especialitzat 
independent del fabricant, les condicions d'utilització i indicar les següents característiques: 
- Pressió a transmetre al formigó 
- Resistència mínima del formigó del voltant de l'ancoratge 
- Separacions i recobriments a respectar 
En el cas d'ancoratges per falca s'haurà de fer constar la magnitud del moviment conjunt de l'armadura i la falca, 
per ajust i penetració 
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per tal d'evitar la 
corrosió, l'embrutiment o el contacte amb greixos, olis, pintura o qualsevol altra substància perjudicial. 
 
ANCORATGE ACTIU, CEC DE CULATA, ACOPLADOR FIX O DE CONTINUITAT: 
El fabricant o subministrador també ha de garantir el següent: 
- Lliscament que puguin experimentar les armadures en els ancoratges durant l'ajustament de les falques 
- Magnitud del moviment conjunt armadura-falca que es produeixi per penetració 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* Orden de 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 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
 
 
 

B0AE - BEINES PER A TESATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub destinat a crear el conducte que permeti l'allotjament i el tesat de les armadures actives. Inclou totes les 
peces especials com ara tubs de purga, broquets d'injecció, separadors, peces d'unió, i tubs matriu. 
S'han considerat dos tipus de beines: 
- Tubs d'acer corrugat 
- Tubs de polietilè de densitat alta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una resistència suficient a l'aixafament de manera que no es deformi durant el seu ús a l'obra (pes del 
formigó fresc, cops accidentals, etc.). Ha de poder suportar el contacte amb els vibradors interns sense risc de 
perforació. 
Ha de ser estanc en tota la superfície i en totes les unions, a la beurada de ciment o formigó. 
 
TUB D'ACER: 
Ha d'estar format per un fleix d'acer dolç, enrotllat en hèlix de manera que el tub conformat queda amb corrugacions 
en la seva superfície exterior que afavoreix la seva adherència amb el formigó i augmenta la seva rigidesa 
transversal. 
 
TUB DE POLIETILÈ: 
És un conducte flexible de superfície llisa, tant interiorment com exteriorment, que redueix el roçament amb el 
formigó i protegeix del deteriorament mecànic a les armadures. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegits i classificats per mides, adoptant les precaucions necessàries per tal de no entrar en 
contacte amb substàncies perjudicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* Orden de 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 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
 
 
 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les 
excepcions següents: 
- Malles electrosoldades 
- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretesats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-
068 i UNE 36-065. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 
+----------------------------------------+ 
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció ¦  Massa  ¦ 
¦nominal e ¦  transversal  S   ¦         ¦ 
¦  (mm)    ¦      (mm2)        ¦ (kg/m)  ¦ 
¦----------¦-------------------¦---------¦ 
¦    6     ¦       28,3        ¦  0,222  ¦ 
¦    8     ¦       50,3        ¦  0,395  ¦ 
¦   10     ¦       78,5        ¦  0,617  ¦ 
¦   12     ¦       113         ¦  0,888  ¦ 
¦   14     ¦       154         ¦  1,21   ¦ 
¦   16     ¦       201         ¦  1,58   ¦ 
¦   20     ¦       314         ¦  2,47   ¦ 
¦   25     ¦       491         ¦  3,85   ¦ 
¦   32     ¦       804         ¦  6,31   ¦ 
¦   40     ¦      1260         ¦  9,86   ¦ 
+----------------------------------------+ 
Característiques mecàniques de les barres: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Classe acer¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦           ¦ fy (N/mm2)  ¦unitaria ¦de rotura   ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦ 
¦          ¦           ¦             ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦ 
¦----------¦-----------¦-------------¦---------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦ Soldable  ¦  >= 400     ¦ >= 440  ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦ Soldable  ¦  >= 500     ¦ >= 550  ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

+---------------------------------------------------------------------+ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦Lím.elàstic¦Resist.  ¦Relació   ¦Allarg.de  ¦Allarg.¦Relació¦ 
¦          ¦ Re (MPa)  ¦a la     ¦Re-real/  ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦ 
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦ 
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦          ¦5 diàmetres¦màxima ¦       ¦ 
¦----------¦-----------¦---------¦----------¦-----------¦-------¦-------¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400   ¦ >= 480  ¦  >= 1,20 ¦  >= 20%   ¦   9%  ¦>= 1,20¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500   ¦ >= 575  ¦  >= 1,25 ¦  >= 12%   ¦   8%  ¦>= 1,15¦ 
¦          ¦           ¦         ¦          ¦           ¦       ¦<= 1,35¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Anàlisis  ¦  C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N   ¦ 
¦UNE 36-068¦ %màx.¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-----------------------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i 
UNE 36-065):  Nul·la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 
- Tensió mitjana d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de trencament d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 
     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 
- Massa:  ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦ 
¦    e (mm)      ¦      (mm)       ¦ 
¦----------------------------------¦ 
¦      6         ¦       1         ¦ 
¦      8         ¦       1         ¦ 
¦     10         ¦     1,50        ¦ 
¦     12         ¦     1,50        ¦ 
¦     14         ¦     1,50        ¦ 
¦     16         ¦     2,00        ¦ 
¦     20         ¦     2,00        ¦ 
¦     25         ¦     2,00        ¦ 
¦     32         ¦     2,50        ¦ 
¦     40         ¦     2,50        ¦ 
+----------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 
31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            215 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de 
hormigón armado. 
 
 
 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura 
elèctrica als punts de contacte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a 
tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 
Amplària del panell:  2,15 m 
Llargària del panell:  6 m 
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció       ¦ 
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦-----------------------------------------¦ 
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦ 
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy  ¦ 
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦        ¦ 
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦        ¦ 
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦ 
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03   ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): 
Nul·la 
Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 
Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-
068 i UNE 36-065. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 
31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de 
l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 
 
 
 

B0B4 - CORDÓ PER A ARMADURES ACTIVES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer en cordons per a armadures actives d'elements de formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acer en cordons adherents per a tesar 
- Acer en cordons no adherents per a tesar 
 
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 ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 
Els fabricants han de garantir, com a mínim, les característiques següents: 
- Càrrega unitària màxima a tracció 
- Límit elàstic 
- Allargament en càrrega màxima 
- Aptitud al doblegat alternatiu (nomes per a filferros) 
- Relaxació 
 
ACER EN FILFERROS PER ARMADURES ACTIVES: 
Secció massissa procedent d'estirat en fred o trefilat de filferro subministrat normalment en rotlle. 
Els valors de diàmetre nominal s'han d'ajustar a la sèrie (UNE 36-094): 3-4-5-6-7-7,5-8-9,4-10 
Característiques mecàniques dels filferros (UNE 7-474): 
     - Càrrega unitària màxima: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals       ¦ màxima f màx.(N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦       Y 1570 C       ¦       9,4 - 10       ¦       >= 1570         ¦ 
¦       Y 1670 C       ¦     7 - 7,5 - 8      ¦       >= 1670         ¦ 
¦       Y 1770 C       ¦    3 - 4 - 5 - 6     ¦       >= 1770         ¦ 
¦       Y 1860 C       ¦         4 - 5        ¦       >= 1860         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
     - Límit elàstic fy:  85% fmàx <= fy <= 95% fmàx 
     - Allargament (càrrega màxima sobre base de llargaria >= 200 mm):  >= 3,5% 
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     - Estricció a ruptura: Filferros llisos:  >= 25%; Filferros grafilats:  a simple vista 
     - Assaig doblat-desdoblat (UNE 36-461) Perdua de resistència a tracció en filferros de D 5 mm o secció 
equivalent:  5% 
     - Nombre mínim de doblats-desdoblats que ha de suportar el filferro: 
          - Per a obres hidràuliques o en ambients corrosius:  7 
          - Resta de casos:  3 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422):  <= 2% 
Toleràncies: 
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la UNE 36-094. 
 
ACER EN CORDONS ADHERENTS O NO ADHERENTS: 
Tipus de cordons: 
- 2 o 3 filferros: Conjunt format per dos o tres filferros del mateix diàmetre nominal, enrotllats helicoidalment, 
amb el mateix pas i sentit de torsió, sobre un eix ideal comú (UNE 36-094). 
- 7 filferros: Conjunt format per sis filferros del mateix diàmetre nominal, enrotllats helicoidalment, amb el mateix 
pas i sentit de torsió, al voltant d'un filferro central recte, el diàmetre del qual ha d'estar entre 1,02 D i 1,05 D  
del diàmetre dels que l'envolten. 
Característiques mecàniques dels cordons (UNE 7-326): 
     - Càrrega unitària màxima: 
          - Cordons de 2 o 3 filferros: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals       ¦ màxima f màx (N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦       Y 1770 C       ¦       5,6 - 6        ¦       >= 1770         ¦ 
¦       Y 1860 C       ¦   6,5 - 6,8 - 7,5    ¦       >= 1860         ¦ 
¦       Y 1960 C       ¦         5,2          ¦       >= 1960         ¦ 
¦       Y 2060 C       ¦         5,2          ¦       >= 2060         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
          - Cordons de 7 filferros: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦      Designació      ¦  Sèrie de diàmetres  ¦   Càrrega unitària    ¦ 
¦                      ¦       nominals       ¦ màxima f màx (N/mm2)  ¦ 
¦----------------------¦----------------------¦-----------------------¦ 
¦       Y 1770 C       ¦          16          ¦       >= 1770         ¦ 
¦       Y 1860 C       ¦ 9,3 - 13 - 15,2 - 16 ¦       >= 1860         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
     En relació al doblat-desdoblat, els filferros han de complir l'especificat en l'apartat 32.2 de la EHE. 
     - Límit elàstic fy: 88% fmàx <= fy <= 95% fmàx 
     - Allargament (càrrega màxima sobre base de llargària >= 500 mm): >= 3,5% 
     - Estricció a ruptura: a simple vista 
     - Relaxament al cap de 1000 h a 20ºC (UNE 36-422)<= 2% 
     - Coeficient de desviació per a cordons D >= 13 mm (assaig de tracció desviada UNE 36-466): <= 28 
Toleràncies: 
- Mòdul d'elasticitat:  ± 7% 
Les característiques geomètriques i les seves toleràncies han de ser les especificades a la UNE 36-094. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 
31.2, 31.3 i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Cordons de 2 o 3 filferros: 
- Subministrament: En rotlles 
- Diàmetre interior del rotlle:  >= 600 mm 
Cordons de 7 filferros: 
- Subministrament: En rotlles, bobines o rodets 
- Diàmetre interior del rotlle o núcli de bobina o rodet:  >= 750 mm 
Emmagatzematge: En locals ventilats sense contacte directe amb el terra ni amb les parets. 
S'han de classificar segons els tipus, les classes i els lots de 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ACER EN CORDONS ADHERENTS 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
ACER EN CORDONS NO ADHERENTS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
UNE 36094:1997 Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado. 
UNE 36098-1/1M:1994 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. Parte 1: características. 
UNE 36098-2:1985 Cordones de 7 alambres de acero para armaduras de hormigón pretensado. Control y condiciones de 
conformidad. 
 
 
 

B0B5 - ENTRAMATS METÀL.LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un 
bastiment format per platines portants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de 
les condicions d'ús previstes. 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0C4 - PLAQUES DE FIBROCIMENT NT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de ciment reforçat amb fibres que no continguin amiant, amb o sense addició de càrregues. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa plana de perfil d'onda gran 
- Placa plana de perfil d'onda petita 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les plaques de color, la peça ha d'estar acolorida en massa o amb recobriments superficials. Els pigments 
utilitzats per acolorir-la en massa han de proporcionar-li un color permanent i no han de contenir substàncies que 
puguin atacar químicament el ciment, com l'òxid de plom. 
Els pigments per als recobriments superficials han de donar un color homogeni, tenir una bona adherència amb el 
material base de la placa i han de ser resistents a l'aigua. 
En les plaques de color gris, la peça ha de tenir el seu color natural. 
La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensiblement llisa i no ha de tenir irregularitats o defectes superficials 
que afectin la qualitat o el funcionament de la placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves 
característiques físiques i mecàniques. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada del perfil, o variar de forma regular entre la cresta i la vall segons 
la figura 8b de la UNE_EN 494. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Característiques físiques de les plaques curtes: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Alçària   ¦ Categoría ¦  Plaques curtes (l=< 90 cm)      ¦ 
¦ ona      ¦           ¦----------------------------------¦ 
¦          ¦           ¦ Gruix mínim   ¦  Moment flector  ¦ 
¦  mm      ¦           ¦     mm        ¦   de trencament  ¦ 
¦          ¦           ¦               ¦     N m/m        ¦ 
¦----------¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦15 a 30   ¦   A       ¦     3,5       ¦     25           ¦ 
¦25 a 45   ¦   B       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦40 a 80   ¦   C       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦60 a 120  ¦   D       ¦     5,0       ¦     40           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques de les plaques llargues: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦              Plaques llargues ( L> 90 cm)                              ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Alçària ¦ Categoria ¦ Gruix  ¦   Càrrega de     ¦   Moment flector     ¦ 
¦ ona     ¦           ¦        ¦ trencament N/m   ¦ de trencament N m/m  ¦ 
¦ mm      ¦           ¦        ¦------------------¦----------------------¦ 
¦         ¦           ¦        ¦ Clas.1 ¦ Clas.2  ¦ Clas.X ¦ Clas.Y      ¦ 
¦---------¦-----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦-------------¦ 
¦15 a 30  ¦   A       ¦4,0     ¦  1400  ¦  1250   ¦  40    ¦  30         ¦ 
¦25 a 45  ¦   B       ¦5,0     ¦  2500  ¦  2000   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦40 a 80  ¦   C       ¦5,2     ¦  4250  ¦  3500   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦60 a 120 ¦   D       ¦5,5     ¦  7000  ¦  5500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
¦90 a 150 ¦   E       ¦6,0     ¦ 12500  ¦  8500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Densitat aparent:  >= Densitat aparent nominal 
Fletxa (UNE_EN 494):  <= valor mínim art. 5.3.3.2 
Ha d'acomplir amb un resultat correcte cada un dels següents assaijos, realitzats d'acord amb la norma UNE_EN 494. 
- Impermeabilitat a l'aigua 
- Aigua calenta 
- Saturació-secat 
- Glaç-desglaç 
- Calor-pluja 
Toleràncies: 
- Pas d'ona ( a=pas nominal) 
     - a =< 75 mm:  ± 1,5 mm 
     - 75 mm < a =< 180 mm:  ± 2,0 mm 
     - 180 mm < a =< 260 mm:  ± 2,5 mm 
     - 260 mm < a:  ± 3,0 mm 
- Alçària d'ona ( h = alçària nominal ) 
     - 15 mm =< h =< 45 mm:  ± 2,0 mm 
     - 45 mm =< h =< 150 mm:  ± 3,0 mm 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Amplària nominal:  + 10 mm,  - 5 mm 
- Gruix nominal:  ± 10%,  ± 0,6 mm 
- Escairat:  =< 6 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE_EN 494. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la seva llargària. 
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 
Les plaques han de portar marcades de forma llegible i difícilment alterable les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sobre una superfície plana i anivellada. 
Si els paquets són de 100 unitats, la pila no ha de sobrepassar les dues altures. Es permeten tres altures si els 
paquets són de 60 o 70 unitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 494:1995 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas complementarias para cubiertas. 
Especificación de producto y métodos de ensayo. 
 
 
 

B0C6 - PLAQUES DE POLIESTER REFORÇAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques fetes amb resines de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil d'onda gran 
- Perfil d'onda petita 
- Perfil nervat 
- Perfil grecat 
- Perfil de secció en W per a grans llums 
- Llisa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, fibres lliures, 
bonys o porositats. 
Ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Diàmetre de les bombolles:  <= 1 mm 
Superfície de cossos estranys:  <= 0,25 cm2 
Densitat (UNE 53-020):  1,5 g/cm3 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028):  <= 20 mg 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h):  <= 3% 
Disminució translúcida (immersió en aigua bullent durant 1 h):  <= 10% valor mig,   <= 15% valor inicial 
Augment de la duresa (estufa a 80°C):  <= 10% valor mig,  <= 12% valor inicial 
Estabilitat tèrmica (T):  - 40°C <= T <= + 130°C 
Coeficient de conductivitat tèrmica (UNE 53-037):  0,23 W/m K 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292):  >= 0,95 kN/cm/cm2 
Resistència a l'esquinçament en les fixacions:  >= 45 kg 
Resistència a la tracció (UNE 53-280):  >= 75 N/mm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189):  >= 240 N/mm2 
Reflexió de la llum (R):  5,5% <= R <= 7,5% 
Índex de refracció (UNE 53-072):  1,52 
Transparència als raigs visibles:  >= 85% 
Transparència als raigs ultraviolats:  >= 10% 
Transparència als raigs infrarojos:  >= 80% 
Característiques de les plaques de perfil d'onda gran o petita i perfil nervat: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦Característiques    ¦  Onda gran  ¦  Onda petita  ¦  Perfil nervat  ¦ 
¦--------------------¦-------------¦---------------¦-----------------¦ 
¦Alçària de l'onda   ¦     51 mm   ¦  17,5 - 20 mm ¦      51 mm      ¦ 
¦--------------------¦-------------¦---------------¦-----------------¦ 
¦Pas de l'onda       ¦    177 mm   ¦    75 - 76 mm ¦     272 mm      ¦ 
¦--------------------¦-------------¦---------------¦-----------------¦ 
¦Resistència a la    ¦             ¦               ¦                 ¦ 
¦flexió (UNE 53-301) ¦  >= 1,6 kN  ¦    >= 0,9 kN  ¦            -    ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Amplària nominal:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 15% 
- Escairat:  ± 3° 
- Pas d'onda: 
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     - Onda gran:  ± 2 mm 
     - Onda petita:  ± 1 mm 
     - Perfil nervat:  ± 4 mm 
Les dades anteriors s'han de verificar segons la UNE 53-301. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la llargària. La placa ha de 
portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la marca del fabricant i la data de fabricació. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada. Es permet 
d'apilar fins a sis alçades, separades del terra i entre elles per mitjà de llistons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53301:1987 Plásticos. Placas onduladas o nervadas translúcidas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
Características y métodos de ensayo. 
 
 
 

B0CA - PLAQUES DE POLICARBONAT AMB CEL.LES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de policarbonat cel.lular, extrusionat a partir de resines de policarbonat, amb tractament per a l'absorció 
de la radiació ultraviolada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un tractament per l'absorció de la radiació ultraviolada, realitzat per coextrusió, que asseguri la 
homogeneïtat de la placa. 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, fibres lliures, 
bonys o porositats. 
Ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Massa:  >= 1700 g/m2 
Densitat (UNE 53020):  >= 1200 kg/m3 
Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 
Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C 
Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 
Absorció d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 
Resistència a l'estirament:  >= 55 N/mm2 
Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Amplària nominal:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 0,4 mm 
- Escairat:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la llargària. La placa ha de 
portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la marca del fabricant i la data de fabricació. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada. Es permet 
d'apilar fins a sis alçades, separades del terra i entre elles per mitjà de llistons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

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

B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0CC1410. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la 
cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 
- Plaques de guix laminat: 
     - Plaques de guix laminat tipus A 
     - Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda) 
     - Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors) 
     - Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes temperatures) 
     - Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix) 
     - Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada) 
     - Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada) 
     - Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada) 
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic: 
     - Transformats classe 1 
     - Transformats classe 2 
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris: 
    - Transformats laminars 
    - Transformats especials (placa perforada) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió): 
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N 
     - Gruix nominal 12,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N 
     - Altres gruixos (essent t el gruix en mm) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N) 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N) 
OLE_LINK1OLE_LINK2 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N 
OLE_LINK1OLE_LINK2 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N) 
- Plaques tipus P: 
     - Gruix nominal 9,5 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N 
     - Gruix nominal 15,0 mm: 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N 
          - Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials per a plaques desniades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i 
estructures de fusta per a teulades apuntalades: 
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520) 
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc: 
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat: 
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524) 
- Per a plaques tipus E:  =< 25 segons UNE-EN ISO 12572 
Resistència a flexió: 
- UNE-EN 520 
Resistència tèrmica: 
- UNE-EN 520 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
- Resistència a l'impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió: “Placa de yeso laminado” 
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) 
- El tipus de cantell longitudinal 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que 
l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com 
a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 520 
- Nom, marca comercial o d'altres o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Toleràncies: 
- Amplària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 8 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 6 mm 
- Llargària: 
     - Plaques tipus P: + 0 mm;  - 6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix: 
     - Plaques tipus P:  ± 0,6 mm 
     - Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: 
          - Gruix nominal < 18 mm:  ± 0,6 mm 
          - Gruix nominal >= 18 mm:  ± 0,4 x t (t=gruix en mm;  tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm) 
- Rectitud d'arestes:  < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520) 
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat) 
     - Fondària de l'afinat del cantell:  entre 0,6 i 2,5 mm 
     - Amplària de l'afinat del cantell:  entre 40 mm i 80 mm 
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3: 
     - Capacitat d'absorció d'aigua superficial:  =< 180 g/m2 
     - Capacitat d'absorció d'aigua total: 
          - Plaques tipus H1:  =< 5% 
          - Plaques tipus H2:  =< 10% 
          - Plaques tipus H3:  =< 25% 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes: 
- Placa de guix laminat:  Ha de complir la norma EN 520 
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS):  Ha de complir la norma EN 13163 
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164 
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165 
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF):  Ha de complir la norma EN 13166 
- Aïllament de llana mineral:  Ha de complir la norma EN 13162 
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera: 
- La expressió: “Transformado de placa de yeso laminado” 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza 
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord amb EN-520 
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que 
l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com 
a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 13950 
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant del transformat 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 

Resistència a la flexió: 
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal:  160 N 
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal:  400 N 
Resistència tèrmica del transformat: 
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s'expresarà amb m2 · K 
/ W 
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
 - Resistència al impacte 
- Aïllament davant del soroll aeri 
- Absorció acústica 
Escairat: 
- En sentit transversal:  -5 mm a + 5 mm 
- En sentit longitudinal:  -5 mm a + 8 mm 
Planor (del transformat):  =< 5 mm 
Adherència/cohesió del material aïllant: 
- Transformats de classe 1:  > 0,017 MPa 
- Transformats de classe 2:  > 0,003 MPa 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 0 mm;  - 4 mm 
- Llargària:  + 0 mm;  - 5 mm 
- Gruix (del transformat):  ± 3 mm 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de designar-se de la següent 
manera: 
- Expressió que identifiqui el producte 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)  
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l'etiqueta que 
l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l'enviament, amb la següent informació com 
a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14190 
- Nom, marca comercial o d'altres o d'altres mitjans d'identificació del fabricant del transformat 
- Data de fabricació 
- Identificació de la placa segons el sistema de designació del paràgraf anterior 
- El símbol normalitzat del marcatge CE 
Resistència a la flexió:  
- UNE-EN 520 
Estabilitat dels elements per a sostres:  
- Ha de complir UNE-EN 14190 
Resistència a l'esforç tallant:  
- UNE-EN 14190 
Reacció al foc:  
- UNE-EN 14190 
Resistència al foc:  
- UNE-EN 14190 
Permeabilitat al vapor d'aigua:  
- UNE-EN 14190 
Resistència tèrmica:  
- UNE-EN 14190 
Protecció davant rajos X:   
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X  mitjançant incorporació de làmina de plom ha de 
declarar-se el guix en mm d'aquesta làmina. 
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús: 
  - Resistència al impacte 
  - Aïllament davant del soroll aeri 
  - Absorció acústica 
Toleràncies: 
 - El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦  Plaques ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦guix lam. ¦ Per a rigiditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦ 
¦  i       ¦ fusta per a murs amb càrrega de    ¦---------------------¦---------¦ 
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¦ Transfor.¦ vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦pl. guix  ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦ 
¦lam. de   ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦procesos  ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦secundaris¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦    3    ¦ 
¦Transform.¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦plaques   ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix lam. ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦   amb    ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦aïllament ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Per a les plaques de guix laminat:  la norma EN 520 
     - Per als transformats de plaques de guix laminat:  la norma EN 13950 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-
EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat  
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs 
protegits de cops i de la interpèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC: 
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS: 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 
 

B0CE - PLAQUES AMB DUES PLANXES D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Safates i remats fets amb pannell composat de dues planxes planes d'alumini i un nucli central de polietilè, tallat a 
mida i conformat. 
S'han considerat els següents gruixos dels pannells: 
- 3, 4 i 5 mm de gruix 
S'han considerat els següents acabats del pannells: 
- Lacat a una cara i anoditzat l'altre 
- Lacat a les dues cares 
- Anoditzat a les dues cares 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels panells i dels seus acabats 
d'acord amb la normativa vigent. 
Les seves cares han de ser planes i llises. 
No ha de tenir defectes superficials, com ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui de DT, o en el seu defecte el que trii la 
DF. 
Ha de tenir la forma i mides indicades a la DT. 
Els plecs han d'estar fets fressant la cara interior del pannell, sense alterar la planxa exterior, i plegant el 
conjunt, d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannells. 

Reacció al foc:  M 1 
Gruix de les xapes d'alumini:  >= 0,5 mm 
Toleràncies: 
- Gruix :  + 0,2 mm (lacats i anoditzats),   - 0,4 mm (anoditzats) 
- Amplària i llargària:  + 2 mm,   - 0 mm 
 
ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. Anodització dels 
perfils (UNE 38-010): 
- Elements de qualitat 1:  >= 25 micres 
- Elements de qualitat 2:  >= 20 micres 
- Elements de qualitat 3:  >= 15 micres 
Qualitat mitjana total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017):  <= 2 
 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les safates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 
perfil i acabats. 
Les cares vistes han de portar una làmina de protecció. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, sense 
contacte amb el sòl, en llocs protegits d'impactes, de l'intempèrie i de la humitat i ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 38010:1991 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los recubrimientos 
anodicos sobre aluminio. 
* UNE 48286-1:1996 EX Recubrimientos para el aluminio empleado en arquitectura. Parte 1: Recubrimientos obtenidos con 
pinturas en polvo. 
 
 
 

B0CG - PLANXES DE FIBROCIMENT NT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa de perfil llis feta amb ciment reforçat amb fibres que no continguin amiant, amb o sense addició de càrregues 
o pigments. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensiblement llisa i no ha de tenir irregularitats o defectes superficials 
que afectin la qualitat o la funcionalitat de la placa. 
Ha de tenir un gruix constant, les arestes han de ser rectes i han d'estar netes i a escaire. 
Les planxes han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- identificació del fabricant 
- referència a la norma UNE_EN 12467 
- categoria 
- classe 
- data de fabricació 
- tipus NT 
Les característiques geomètriques, mecàniques i físiques de la planxa han de complir les especificacions de la norma 
UNE_EN 12467. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sobre una superfície plana i anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12467:2001 Placas planas de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. 
 
 
 

B0CH - PLANXES D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en 
continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 
S'han considerat els següents tipus de planxa: 
- Planxa nervada d'acer galvanitzat 
- Planxa nervada d'acer prelacat 
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 
- Planxa grecada d'acer galvanitzat  
- Planxa grecada d'acer prelacat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les 
determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna 
dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes 
admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Amplària de muntatge 
     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 
     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 
- Gruix de la planxa: 
     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 
     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs 
protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en 
caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
 
 

B0CK - PLANXES DE ZINC 
 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa de zinc obtinguda per laminació contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de ser llisa, sense inclusions d'òxid, escòries o matèries estranyes. 
Gruix:  0,82 mm 
Contingut de zinc:  >= 99,95% 
Densitat:  >= 7 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Impureses:  Segons UNE 37-301 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sense possibilitat de deformació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 37304:1971 Zinc laminado. Placas, Chapas y bandas obtenidas por laminación continua. Designación y medidas. 
UNE-EN 1179:1996 Cinc y aleaciones de cinc. Cinc primario. 
 
 
 

B0CL - PLANXES DE COURE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa de coure plana, obtinguda a partir d'una banda de coure laminada en fred, amb un tractament posterior de 
recuit. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del coure, que ha de complir les 
determinacions de la norma UNE 37105. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna 
dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes 
admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme. No han de tenir taques d'òxid cuprós. 
- Tipus de coure:  C-1116 o C-1130 
- Resistència a la tracció:  220 - 250 N/mm2 
- Allargament mínim: 
     - A5:  45% 
     - A10:  40% 
- Duresa Brinell HB 2,5/62,5:  55 
- Gruix:  0,8 mm 
- Amplària:  500 mm 
Toleràncies: 
- Amplària: + 5 mm; - 0 mm 
- Llargària: 
     - L<= 2 m:  + 5 mm, - 0 mm 
     - 2 < L < 5 m:  + 10 mm; - 0 mm 
- Gruix de la planxa: 
     - 0,5 < Gruix nominal =< 0,8 mm:  ± 0,4 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE 37105:1981 Cobres C011 XX. Chapas y bandas laminadas en frio. Medidas, tolerancias, características mecánicas y 
condiciones técnicas de suministro. 
 
 
 

B0CM - PLANXES DE PLOM 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa de plom laminat refinat de la primera fusió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La planxa ha de ser llisa i no ha de tenir defectes de laminat, deformacions ni raspaments. 
Llargària:  <= 5 m 
Amplària:  <= 1 m 
Contingut de plom:  >= 99,97% 
Densitat:  >= 11,3 kg/dm3 
Resistència a la tracció:  >= 10 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1% 
- Amplària:  ± (4 mm + 0,1 e) 
- Gruix:  10 % gruix nominal 
Impureses:  Segons UNE 37-201 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sense possibilitat de deformació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 37201:1989 Plomo. Designación y composición. 
UNE 37203:1978 Planchas y láminas de plomo. Definiciones, calidades, medidas y tolerancias 
 
 
 

B0CN - PLANXES DE POLIESTER REFORÇAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa translúcida feta amb resina de poliester i reforçada amb fibre de vidre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil ondulat 
- Perfil llis 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Diàmetre de les bombolles:  <= 1 mm 
Superfície de cossos estranys:  <= 0,25 cm2 
Impureses:  Segons UNE 37-201 
Densitat (UNE 53-020):  1,5 g/cm3 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028):  <= 20 mg 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h):  <= 3% 
Disminució translúcida (immersió en aigua bullent durant 1 h):  <= 10% 
Augment de la duresa (estufa a 80°C):  <= 10% 
Estabilitat tèrmica (T):  - 40°C <= T <= + 130°C 
Coeficient de conductivitat tèrmica (UNE 53-037):  0,23 W/m K 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292):  >= 0,95 kN/cm/cm2 
Resistència a l'esquinçament en les fixacions:  >= 45 kg 
Resistència a la flexió (UNE 53-189):  >= 150 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 53-280):  >= 75 N/mm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189):  >= 240 N/mm2 

Reflexió de la llum (R):  5,5% <= R <= 7,5% 
Índex de refracció (UNE 53-072):  1,52 
Transparència als raigs visibles:  >= 85% 
Transparència als raigs ultraviolats:  >= 10% 
Transparència als raigs infrarojos:  >= 80% 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Amplària:  20% Amplària nominal 
- Gruix:  ± 15% 
- Escairat:  ± 3° 
 
PLANXES DE PERFIL ONDULAT: 
Alçària de l'onda:  18 mm 
Pas de l'onda:  76 mm 
Toleràncies: 
- Alçària de l'onda:  ± 1 mm 
- Pas de l'onda:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en rotlles. La planxa ha de portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la 
marca del fabricant i la data de fabricació. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0CT - PLANXES DE SURO 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'aglomerat de suro constituït per granulat de suro de granulometria adequada, expandit per un procés de 
cocció a temperatura adient i aglomerat mitjançant la seva resina natural. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i no ha d'estar cuita deficientment ni carbonitzada. 
Ha de tenir la superfície plana, les cares rectes i les arestes vives. 
Llargària (UNE 56-905):  915 - 1000 mm 
Amplària (UNE 56-905):  915 - 1000 mm 
Densitat aparent (UNE 56-906):  <= 140 kg/m3 
Resistència a la flexió (UNE 56-907):  >= 0,14 N/mm2 
Conductivitat tèrmica (UNE 53-037): 
- A 0°C:  <= 0,040 W/m K 
- A 20°C:  <= 0,042 W/m K 
- A 40°C:  <= 0,044 W/m K 
Comportament a l'aigua bullent:  Cap desaglomeració 
Contingut d'humitat (UNE 56-909):  <= 0,005 g/cm3 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,3% 
- Amplària:  ± 0,5% 
- Gruix:  ± 0,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0CU - TAULERS DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació de solera i empostissats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Post de fusta de pi encadellada, procedent de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles 
- Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o 
acabat xapat amb fusta per a envernissar. 
 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de la fusta. 
Les vores del post han d'estar acabades de manera que es puguin encadellar entre ells. 
Les cares han de ser planes i amb les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 3,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m 
- Amplària nominal:  ± 3 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total 
 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic (UNE 56709): 
- Gruix 16 mm:  >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3 
- Gruix 25 mm:  >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  2100 N/mm2; Mitjà:  2500 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  1900 kg/mm2; Mitjà:  2000 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56711): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  28 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  25 N/mm2 
Inflament (UNE 56713): 
- Gruix 16 mm:  <= 3% 
- Gruix 25 mm:  <= 2% 
- Llargària:  <= 0,3% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm:  >= 0,6 N/mm2 
- Gruix 25 mm:  >= 0,55 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720): 
- A la cara: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,4 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,2 kN 
- Al cantell: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,15 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,0 kN 
Absorció d'aigua (UNE 56713):   
- Hidrofugat:  <= 0,8% 
- Sense hidrofugar:  <= 6% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 

TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POST DE FUSTA DE PI ENCADELLADA: 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb terra. 
 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha 
d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0CV - PLAQUES SINTÈTIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plaques fetes amb resines sintètiques termoenduribles reforçades homogèniament amb fibres de cel·lulosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
La coloració ha de ser estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir irregularitats o defectes superficials que afectin la qualitat o el 
funcionament de la placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves 
característiques físiques i mecàniques. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada de la placa. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Toleràncies: 
- Gruix: 
     - plaques de 6, 8 ó 10 mm de gruix:  ± 0,5 mm 
     - plaques de 13 mm de gruix:  + 0,3 mm,   - 0,9 mm 
- Llargària :  + 5 mm,  - 0 mm 
- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 
- Perpendicularitat:  ± 0,4% de la diagonal calculada 
- Rectitud:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 5 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en palets estables i plans de dimensions mínimes iguals a les de la placa. 
A efectes de càrrega i descàrrega les plaques han d'aixecar-se una a una. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En lloc tancat, a temperatura ambient i amb grau d'humitat normal, recolzades sobre una superfície 
plana i anivellada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D21030. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

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

B0D3 - LLATES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D31000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D4 - POSTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense que aquesta 
mida sobrepassi una polçada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix: 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D6 - PUNTALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D625A0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl·lic telescòpic 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2 mm 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦                ¦         Llargària del puntal                ¦ 
¦Alçària muntatge¦---------------------------------------------¦ 
¦                ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦   5 m   ¦ 
¦----------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦---------¦ 
¦        2 m     ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      2,5 m     ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦        3 m     ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -    ¦ 
¦      3,5 m     ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T ¦ 
¦      4,0 m     ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T ¦ 
¦      4,5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T ¦ 
¦        5 m     ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D7 - TAULERS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 

B0D8 - PLAFONS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0D81480,B0D81380. 

 

 
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 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0D9 - CASSETONS RECUPERABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlle de PVC per a crear un espai sense formigó a la cara inferior dels sostres nervats, reticulars o 
unidireccionals, i que es pot extreure quan a finalitzat el procés d'adormiment del formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. 
Ha de tenir la deformabilitat i la resistència adequades per a permetre un desemmotllament fàcil i un nombre d'usos 
no menor a 50. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments. 
La superfície que ha d'estar en contacte amb el formigó ha de ser regular i llisa. 
Càrrega que pot admetre, recolzat pels seus punts de suport:  >= 2,5 kN 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 2 mm 
- Amplària:  ± 2 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals planes: 
- Per a dimensions <= 20 cm:  ± 1 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm:  ± 2 mm 
 
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS: 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
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c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. 
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 
67037 per a peces d'altres materials 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes en llocs protegits dels cops i de brutícies. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SOSTRES RETICULARS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
 

B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró 
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons d'enllumenat i de 
registre 
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilíndrics de fusta 
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció 
o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis 
de la seva funció. 
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels 
junts. 
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos 
previstos. 
Toleràncies: 
- Fletxes:  5 mm/m 
- Dimensions nominals:  ± 5 % 
- Balcament:  5 mm/m 
 
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni 
estelles. 
Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 
Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
 
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no 
produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 
Resistència:  380 - 430 N/mm2 
Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0DZP400,B0DZA000,B0DZ4000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les 
bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han 
de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i 
per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com 
a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària:  >= 10 mm 
Gruix:  >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
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El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 
 
BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
 
 

B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E1 - MAONS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta 
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 

- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta 
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0E4 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT PER A GELOSIES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Bloc prefabricat obtingut per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter feta amb ciment pòrtland, granulats 
triats, aigua i eventualment additius, de forma ortoèdrica. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
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: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos 
densos y ligeros). 
* UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros) 
 
 
 

B0E8 - BLOCS DE FORMIGÓ CEL.LULAR 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bloc prefabricat de formigó cel·lular curat en forn autoclau, el·laborat a partir de conglomerants hidràulics com el 
ciment i/o calç, combinats amb un material fi de base silícica, un material generador de bombolles i aigua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes 
superficials. 
La forma d'expressió de les mesures és llargària x alçària x amplària. 
Llargària:  <= 1500 mm 
Amplària :  < = 500 mm 
Alçària :  <= 1000 mm 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Resistència a la compressió :  >= 1,5 N/mm2 
Resistència a la flexió:  0,9 - 1 N/mm2 
Contracció per dessecació:  <= 0,4 mm/m 
Toleràncies: 
- Llargària :  ± 3 mm 
- Alçària :  ± 1,5 mm 

- Amplària :  ± 2 mm 
- Rectitud de les arestes: fletxa màxima:  <= 1 % ó <= 3 mm 
- Planor de les cares. Fletxa màxima de la diagonal: <= 1% ó <= 3 mm 
- Densitat seca:  ± 50 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En lloc sec, sobre superfície plana i protegits de la intempèrie. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar marcades en l'embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
- Identificació de l'element segons els criteris de designació i descripció de la UNE-EN 771-4 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular 
curado en autoclave. 
 
 
 

B0E9 - BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta 
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
Els extrems poden ser llisos o encadellats. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
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Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0EA - PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta 
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
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- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0EB - PECES SÍLICO-CALCÀRIES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Peça prefabricada obtinguda per un procés de moldejat i enduriment a partir d'una mescla íntima i homogènia de sorra 
silici i calç. 
S'han considerat les següents peces: 
- Maó massís o foradat 
- Pitxolí massís 
- Bloc foradat 
- Plaqueta 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir taques, escrostonaments, fissures o d'altres imperfeccions a les cares vistes. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Ha d'estar suficientment endurit i ha de tenir un color uniforme en 
fracturar-se. 
No ha de tenir pinyols d'argila ni de calç. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: 
- Maó:  Llargària x través x gruix 
- Altres peces:  Llargària x amplària x alçària 
No tindrà esquerdes, trencaments ni alteracions visibles deprès de fer l'assaig de gelabilitat (UNE 7-062). La perdua 
de pes serà menor al 3%. 
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Toleràncies: 
- Llargària: 
     - < 40 cm:  ± 4 mm 
     - >= 40 cm:  ± 5 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals: 
- Per a dimensions >= 11,5 cm:  ± 3 mm 
- Per a dimensions < 11,5 cm:  ± 2 mm 
- Angles diedres:  ± 2° 
 
BLOC: 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 4 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
 
MAÓ: 
Toleràncies: 
- Través:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - < 6 cm:  ± 2 mm 
     - >= 6 cm:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines ni amb productes que puguin modificar les seves característiques. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar marcades en l'embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            233 

- Data de fabricació 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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. 
 
 
 

B0EC - PECES DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades en el ram de paleta 
(façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com 
a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents: 
- Llis 
- Rugós 
- Amb relleu especial 
- Esmaltats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o 
altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació. 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible 
revestiment. 
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 50% 
- Alleugerit:  <= 60% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat: 
- Massís:  <= 12,5% 
- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16) 
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria I o II 
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d'humitat o en cares exposades a exteriors: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10% 
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2) 
- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 
- Blocs cara vista: 
     - Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a 
la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 
Característiques complementàries: 
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat per el fabricant 
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o 
ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o 
s'escantonin. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-3 
     - Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos 
y ligeros). 
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F1D2A1,B0F1F2A1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0F4 - PLAQUETES CERÀMIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament manual o mecànic i cocció d'una pasta argilosa i eventualment d'altres 
matèries. 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
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: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
* UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. 
 
 
 

B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, 
d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            236 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 

     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0F8 - SUPERMAONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la testa, obtingut 
per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
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- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0F95530. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de 
les peces col·locades de costat. 
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser 
colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 
Ha de tenir forats a la testa. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels 
admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg:  >= 50 cm 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042):  >= 1,25 kN 
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 67-044):  ± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67-044):  ± 2% ample 
- Gruix (UNE 67-044):  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones. 
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B0FA - TOTXANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FA12A0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, 
d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0FB - BLOCS CERÀMICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça ceràmica més gran que un maó, amb la mida menor més gran o igual a 14 cm, obtinguda per un procés d'emmotllament 
i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 

     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0FC - PECES CERÀMIQUES PER A GELOSIES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries, 
amb una o més perforacions amb dibuix geomètric. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, esquerdes ni escrostonaments. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026):  >= 3 N/mm2 
Volum de forats:  >= 33% 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Fissures: nombre màxim de peces afectades 
sobre una mostra de 6 unitats:  1 
Escrostonaments per pinyols de calç (UNE 67-039): 
- Dimensió:  <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Fissures: 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats d'una mostra de remesa de 24 unitats: 1 
Exfoliacions i laminacions:  Nul·les 
Gruix dels envanets entre forats:  >= 1 cm 
Gruix dels envanets entre forat i cantell o testa:  >= 2 cm 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,45 g/cm2 x min 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Amplària (UNE 67-030):  5 mm 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE 67-030):  ± 3 mm 
- Amplària (UNE 67-030):  ± 3 mm 
- Gruix (UNE 67-030):  ± 2 mm 
- Angles diedres:  ± 2° 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions: 
- Llargària (UNE 67-030):  5 mm 
- Gruix (UNE 67-030):  3 mm 
Toleràncies de la fletxa en arestes o en diagonals (UNE 67-030): 
- Per a dimensions > 30 cm:  4 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm:  3 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm:  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0FD - PECES REFRACTÀRIES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça ceràmica compacta, obtingut per un procés d'emmotllament mecànic i cocció, a partir d'argiles i caolins 
refractaris, amb contingut baix d'alúmina sense òxid de silici. 
S'han considerat les següents peces: 
- Maó 
- Pitxolí 
- Carquinyoli 
- Plaquetes 
- Rajola 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes, forats ni escrostonaments d'arestes. 
La uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses, ha de complir les condicions subjectives requerides 
per la DF. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió en fred:  >= 25 N/mm2 
Contingut d'alúmina (Q):  30% <= Q <= 35% 
Densitat aparent (UNE 61-033):  >= 1,9 kg/dm3 
Porositat (UNE 61-033):  <= 24% en volum 
Resistència al xoc tèrmic:  >= 14 cicles 
Ha de complir les característiques de la qualitat "b" corresponent a la norma UNE 61-018. 
Toleràncies: 
- Llarg (UNE 61-005): 
     - Llarg nominal 22 cm:  ± 3,2 mm 
     - Llarg nominal 23 cm:  ± 3,4 mm 
     - Llarg nominal 25 cm:  ± 3,7 mm 
- Través (UNE 61-005): 
     - Través nominal 11 cm:  ± 1,6 mm 
     - Través nominal 11,5 cm:  ± 1,7 mm 
     - Través nominal 12 cm:  ± 1,8 mm 
- Gruix (UNE 61-005):  
     - Gruix nominal 5 cm:  ± 0,7 mm 
     - Gruix nominal 6 cm:  ± 0,9 mm 
     - Gruix nominal 6,5 cm:  ± 1 mm 
     - Gruix nominal 7,5 cm:  ± 1,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 61006:1975 Materiales refractarios. Defectos internos. Criterios de aceptación y rechazo. 
* UNE 61018:1975 Materiales refractarios. Características generales de los refractarios aluminosos. Refractarios de 
30 a 35% de alumina. 
 
 
 

B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            241 

 
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o mecànic, i posterior 
cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies. 
S'han considerat els següents tipus de peces: 
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 cm de gruix 
aproximadament 
- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments 
dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
Eflorescències:  Sense eflorescències 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 
Gruix mínim: 
+---------------------------------------+ 
¦Peça  ¦     Mides        ¦ Gruix mínim ¦ 
¦------¦------------------¦-------------¦ 
¦Cairó ¦            -     ¦    1   cm   ¦ 
¦Tova  ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦    2,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 35x35 cm         ¦    3   cm   ¦ 
¦      ¦ 40x40 cm         ¦    4,5 cm   ¦ 
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦    5   cm   ¦ 
+---------------------------------------+ 
 
ELABORACIÓ MANUAL: 
Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua:  <= 20% 
Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦  Gruix   ¦ 
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦ 
¦   14x14 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   15x15 cm     ¦  ± 5 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   20x20 cm     ¦  ± 6 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   25x25 cm     ¦  ± 7 mm   ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   30x30 cm     ¦  ± 8 mm   ¦    -     ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x20 cm     ¦  ± 9 mm   ¦  ± 6 mm  ¦ ± 4,5 mm ¦ 
¦   35x35 cm     ¦  ± 9 mm   ¦    -     ¦ ± 5 mm   ¦ 
¦   40x40 cm     ¦  ± 10 mm  ¦    -     ¦ ± 6,5 mm ¦ 
¦   45x45 cm     ¦  ± 11 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   50x50 cm     ¦  ± 12 mm  ¦    -     ¦ ± 7 mm   ¦ 
¦   28x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   29x14 cm     ¦  ± 8  mm  ¦  ± 5 mm  ¦   -      ¦ 
¦   1cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 3 mm   ¦ 
¦   2cm de gruix ¦    -      ¦    -     ¦ ± 4 mm   ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  <= 10% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67-101):  >= 4 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 2% mesura mitja respecte a la dimensió nominal 
- Llargària i amplària respecte a la mitjana de la remesa:  ± 1,5% mesura mitja nominal de la remesa 
- Gruix:  ± 1,5% gruix mitg respecte a la dimensió nominal 
- Rectitud de les arestes:  ± 1,0% dimensió nominal 
- Ortogonalitat:  ± 1,0% dimensió nominal 
- Fletxa en diagonals i arestes:  ± 1,5% dimensió nominal 
- Guerxament respecte a la diagonal:  ± 1,5% dimensió nominal 
Les comprobacions s'han de fer segons UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
A l'embalatge han de constar les dades següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Referència a la norma UNE 67-187 (2) A II B 
- Dimensions nominals i de fabricació 
- Superfície sense esmaltar (UGL) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELABORACIÓ MECÀNICA: 
UNE 67087:1985 Baldosas cerámicas para suelos y paredes. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
UNE 67187-2:1986 Baldosas cerámicas extruidas, con absorción de agua de 6% menor e menor o igual 10% (grupo AIIB), 
parte 2. 
 
ELABORACIÓ MANUAL: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0FH3162,B0FH8182. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i 
colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València (premsada i esmaltada) 
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar 
- Rajola de gres porcellànic (premsat) 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la 
cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N/mm2 
- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2 
- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
- Rajola de valència:  >= 3 
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5 
- Gres esmaltat:  >= 5 
- Gres sense esmaltar:  >= 6 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de ceràmica           ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
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¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de gres               ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 
- Gruix: 
     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 
- Rectitud de costats: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 
- Planor: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
- Ortogonalitat: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
* UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII). 
* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII). 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
* UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) Grupo B I. 
* UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo BI. 
 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1. 
* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1. 
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1). 
 
 
 

B0FJ - PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles amb formes especials. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola roma o doble rom 
- Rajola amb trencaaigües sencill o doble 
- Rajoles amb cantells en escaire 
- Peces de mitja canya, en forma d'escòcia, cantoneres, raconeres, motllures, etc. 
S'han considerat els materials següents: 
- Ceràmica natural 
- Ceràmica esmaltada 
- Ceràmica vidriada 
- Gres extruït sense esmaltar 
- Gres extruït esmaltat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, color, textura i acabat idèntic al de les peces amb les que es coordinin. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la 
cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajola de valència o ceràmica:  >= 15 N/mm2 
- Rajola de gres extruït:  >= 20 N/mm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
- Rajola de valència:  >= 3 
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5 
- Gres esmaltat:  >= 5 
- Gres sense esmaltar:  >= 6 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de ceràmica           ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= classe IV        ¦ 
¦Rajola de gres               ¦   2    ¦   >= classe III       ¦ 
¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= classe II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= classe I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦ 
¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 mm3          ¦ 
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦   <= 300 mm3          ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
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Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - Ceràmica natural:  ± 1,3 mm 
     - Ceràmica esmaltada o vidriada:  ± 0,6 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA O VIDRIADA: 
* UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII). 
* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII). 
 
RAJOLA DE CERÀMICA NATURAL: 
UNE 67187-2:1986 Baldosas cerámicas extruidas, con absorción de agua de 6% menor e menor o igual 10% (grupo AIIB), 
parte 2. 
UNE 67187-1/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua de 6% < E <=10% (Grupo AIIb) Parte 1 
 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1. 
* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1. 
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1). 
 
 
 

B0FM - BLOCS DE CERÀMICA D'ARGILA ALLEUGERIDA (TERMOARCILLA) 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil) 

S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior 
al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça ceràmica mès gran que un maó, amb la mida menor mès gran o igual a 14 cm, obtinguda per un procés d'emmotllament 
i cocció d'una pasta argilosa amb matèries que desapareixen durant la cocció, que dona lloc a una estructura amb un 
alt índex de porositat. 
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva 
categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 
forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents 
en funció de la categoría. 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745) 
 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d'anar 
revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
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     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat per el fabricant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per a peces de categoria I: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per a peces de categoria II: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Per als blocs, el preu inclou la repercussió de la part proporcional de peces especials necessàries per a executar 
les parets, com ara peces en U, peces per a cantonades, per a pilars, etc. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
 

B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o cavitats provinents de 
restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix 
(d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà 
indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials 
aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per 
carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, 
feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
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     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12mm. 
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-
EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o 
UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant 
declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el següent: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 
- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són aplicables i el fabricant 
declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Localització d'ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges del passador): 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg de la longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l'eix mesurat al llarg del gruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a 
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l'abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d'aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 
als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es 
trenquin ni s'escantonin. 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:   
-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
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- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:   
-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Plaques per a ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l'ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
         - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l'ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d'aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
         - Densitat aparent 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
 
 

B0GA - PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B0GAB4E7,B0GAB2L4. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament d'una mescla de 
ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants. 

S'han considerat els següents tipus de peces: 
- Placa plana 
- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire 
- Peça amb trencaaigües 
- Peça amb els cantells en escaire 
- Peça en L 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Llis 
- Abuixardat 
- Rentat a l'àcid 
- Polit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de presentar defectes 
superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.). 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 4 mm 
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Balcaments:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida de manera que no se n'alterin les característiques. 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents: 
- Absorció d'aigua 
- Geladicitat 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar 
la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de 
control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat 
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar 
restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d'eficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si 
mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb 
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual 
constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà 
regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 
cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de 
l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb 
el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant 
en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques 
fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, 
encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat 
sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l' aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, 
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb 
visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de 
muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) 
per impedir l'entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, 
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva 
de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura 
que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester 
reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de 
ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de 
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació 
de l'epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres 
correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip 
respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per 
prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, 
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o 
riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin 
marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics 
a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, 
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del 
cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures 
i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per 
poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables 
i disposaran de plantilles anticlaus. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons 
i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la 
seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador  també  
serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d'aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint 
en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a 
l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
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- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el 
seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i 
postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de 
l'usuari. 
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) 
La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura. 
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV 
del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior. 
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de 
riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que 
compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les 
modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i 
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d' encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d' obres i instal·lacions industrials. 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l'aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
 
PROTECCIONS PER A L' APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d'oxigen respirable. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d'obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge 
- Obres d'ensostrat 
- Treballs d'estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d'ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de 
les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'emprador. 
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La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, 
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el 
que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo 
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
 
 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de 
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix 
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d'inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat d'inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a incloure 
els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació tècnica i límits 
d'utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i 
manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s'inclouen en les Instruccions Tècniques Complementàries i/o 
normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de 
Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i 
construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu muntatge, utilització i 
manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de 
poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d'estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d'utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les 
coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l'empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així 
com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d'un sistema de resguard o protecció 
complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidènciaa sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d'estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d'estabilitat del SPC en condicions normals 
d'utilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència d'arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d'existir arestes agudes o 
tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció d'elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d'estar dissenyats, construïts i protegits de 
forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència de forma que no 
impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a l'empresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part d'aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació està 
constituïda per un conjunt de SPC o part d'aquests treballen independentment, la protecció general del conjunt estarà 
dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d'aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l'aïllament, posada a terra, connexions, 
proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l'exposició a risc de contacte elèctric per 
presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a 
pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, 
construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s'evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de ppèrdua patrimonial per a 
l'empresa, per fuites o trencades. 
- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es 
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus sistemes 
d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de protecció radiològica 
eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització dels sorolls i vibracions 
produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les 
persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de 
treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de 
treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps...). Els selectors dels SPC 
que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l'ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin efectuar 
sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de protecció 
dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s'advertirà (mitjançant rètols normalitzats) d'aquesta 
circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos d'atrapaments, en 
el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la 
fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través d'elles, la seva rigidesa estigui 
d'acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en 
contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible l'execució d'operacions de manteniment sense exposició 
a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del SPC, donarà 
les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el 
menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S'indicarà la posició de transport que garanteixi l'estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de resistència apropiada; 
en tots els casos s'indicarà de manera documentada, la manera d'efectuar correctament l'amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC pugui 
efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment s'hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d'un pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de punts d'ancoratge 
apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l'elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d'indicar els espais mínims que s'hauran de respectar en 
relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d'una meditada cura de tots els detalls de l'execució i del risc per 
als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de 
qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat 
una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 
(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d'aportar "l'expedient tècnic" com a document amb les especificacions 
tècniques de l'Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, 
que ha de constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut 
(si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d'instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L'emmagatzematge, control d'estat d'utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l'emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l'estat de la 
tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del 
consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo 
a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 
las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria 
de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 
B35 - MATERIALS PER A CONTENCIONS 
B35B - MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Placa de formigó armat prefabricada de forma cruciforme obtinguda d'un procés d'emmotllament i armadura metàl·lica 
d'acer galvanitzat per armar terraplens i fleixos necessaris per al seu suport. 
 
PLACA DE FORMIGÓ: 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
La peça no ha de tenir fissures, deformacions, escrostonaments ni cantells escantonats. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
La cara vista ha de ser plana i els angles i les arestes rectes. 
Ha de portar quatre ancoratges metàl·lics d'acer galvanitzat, al damunt dels quals s'han de roscar les armadures amb 
dues femelles per armadura. 
La placa ha de portar dos perns passants a banda i banda, per facilitar-ne la presentació en posició vertical durant 
la col·locació. 
Els junts horitzontals han de ser de suro aglomerat amb resines resistents a l'acció de l'aigua. 
Els junts verticals han de ser d'escuma de poliuretà de cèl·lules obertes i secció quadrada de 4 cm de costat. 
Llargària:  1,5 m 
Amplària:  1,5 m 
Diàmetre dels perns:  16 mm 
Pes específic:  >= 23 kN/m3 
Absorció d'aigua:  <= 2% 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desglaç, UNE 127-002):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Amplària:  ± 5 mm 
 
FLEIX D'ACER: 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme, sense taques, ni discontinuïtats, 
ni esquerdes, ni inclusions de flux, ni cendres, ni bombolles, ni ratlles ni punts sense galvanitzar. 
Ha de tenir dos forats en un extrem per a subjectar-la a l'ancoratge de la placa de formigó armat. 
La femella d'unió també ha de ser d'acer galvanitzat. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Recobriment de zinc:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques de formigó, amb els cantells i les superficies protegides. Les armadures, s'han de 
subministrar conjuntament amb les femelles de subjecció. 
Emmagatzematge: Les plaques de formigó, de manera que no rebin cops ni estiguin sotmeses a càrregues que puguin 
esquerdar-les, escantonar-les o trencar-les. Apilades horitzontalment, les piles han de ser de 6 peces com a màxim. 
Les armadures, col·locades sobre fusta evitant el contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B3D - MATERIALS PER A MICROPILONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub d'acer laminat, ST-35, sense soldadura, amb els extrems roscats i unes vàlvules o boquilles laterals que permetin 
el pas de la beurada de ciment, de forma controlada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El tub ha de ser recte. 
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. 
El tub ha de tenir unes boquilles adecuades al tipus d'injecció que s'ha de realitzar. Les dimensions i separacions 
de les boquilles han de ser les adients (50 cm aprox.). 
Les boquilles han de tenir una vàlvula d'injecció-antiretorn. 
Les vàlvules han de permetre injectar per trams, mitjançant doble obturador. 
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La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o 
estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Pressió de prova hidràulica (ISO 2531):  >= 50 bar 
Pes unitari:  17,40 kg/m 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior:  ± 10% DN 
- Gruix de la paret:  ± 10% G.N. 
- Pes d'un tub: + 10%, - 8% 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 
 

B3E - PILONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça lineal de directriu recta composada per un o més trams de secció constant, circular o poligonal regular, amb un 
element especial a la punta (guaspa), per al seu clavament. 
S'han considerat els tipus de guaspes següents: 
- Guaspa normal o revestiment de la punta en forma cònica de fosa o acer 
- La guaspa per a roca o punta en forma cilíndrica d'acer de diàmetre major de 6 cm i resistència major o igual a la 
del piló 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El piló ha de ser de formigó armat. 
Ha de portar una identificació amb la sèrie i la data de fabricació. 
Ha de ser capaç de suportar les operacions de transport, manipulació i clavament sense que es produeixin fissures més 
grans de 0,15 mm, ni la seva fletxa sigui > 1/300 de la seva llargària ni guerxaments locals > 1 cm/m. 
Quan el piló estigui composat per a diferents trams, el sistema d'empalmament ha de garantir el comportament del 
conjunt com un sol tram. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El fabricant ha de garantir la resistència estructural del piló. 
Resistència característica del formigó:  35 N/mm2 
Armadura longitudinal: 
- Nombre de barres:  > 6 
- Diàmetre mínim:  12 mm 
- Quantia de l'armadura:  > 1,25% de la secció transversal del piló 
Armadura transversal: 
- Diàmetre mínim:  6 mm 
- Quantia de la armadura:  0,2% del volum del piló 
- Reforç a la punta i base: A una llargària de 3D es duplicarà l'armadura transversal 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 5 mm 
- Llargària:  ± 1% llargària nominal 
- Rectitud: ± 10 mm/m, ± 1/300 de la llargària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en posició horitzontal sobre elements de fusta, classificats per diàmetres i resistències. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons 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. 

* UNE-EN 12699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. 
* UNE-EN 12794:2006 Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación. 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B3L - MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cable d'acer 
- Placa de fixació 
- Picot d'acer galvanitzat 
 
CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 
El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es pugui, 
que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent. 
El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la malla 
protectora. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Resistència a la tracció:  >= 700 N/mm2 
 
PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS: 
Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 
No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, 
discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 
El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 
Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Tipus d'acer:  S275JR 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 
No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 
Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Diàmetre:  20 mm 
Llargària:  1 m 
Tipus d'acer:  S275JR 
Límit elàstic:  >= 260 N/mm2 
Resistència a la tracció:  >= 420 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CABLE: 
Subministrament: En bobines. 
Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Característiques de l'acer 
- Tipus de cable 
- Diàmetre 
- Llargària del cable 
Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 
 
PLACA I PICOT: 
Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i el símbol 
de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B3Z - MATERIALS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials especials per a fonaments. 
S'han considerat els materials següents: 
- Tub circular d'acer per a ser utilitzat com a camisa perduda d'un pilotatge CPI-5 
- Suspensió de bentonita 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Ha de ser una suspensió homogènia i estable, de bentonita sòdica, natural o permutada. 
Densitat:  1,1 g/cm3 
Viscositat (con de Marsh):  32 a 50 s 
Filtració: < 30 ml 
pH : 7 a 11 
Cake: < 3 mm 
Aquestes característiques es poden modificar en funció del tipus de terreny. 
 
TUBS D'ACER: 
El tipus d'acer ha de correspondre amb l'indicat a la DT. 
Ha de tenir el diàmetre, la llargària i el gruix indicat a la DT. 
Ha de ser recte, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix principal. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% diàmetre nominal 
- Gruix:  ± 1% gruix nominal 
- Llargària:  ± llargària DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
Subministrament: Ha d'anar preparat de manera que només calgui afegir aigua a l'obra, o bé totalment preparat, 
d'acord amb les condicions inicials requerides. 
Emmagatzematge: S'ha d'emmagatzemar 24 h abans de la seva col·locació en obra per a la seva total hidratació. 
 
TUBS D'ACER: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin deformacions, cops, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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 de cimientos DB-SE-C. 
 
LLOTS TIXOTRÒPICS: 
UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla. 
 
TUBS D'ACER: 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 
I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 
Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + EN 10025/A1:1993) 
 
 
 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-
EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 
S355J2WP, segons PNE-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 
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable, la 
mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de 
tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el 
primer producte del mateix. 
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-EN10059 
- 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 
Cada perfil foradat 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. 
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. 
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 
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- 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 
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: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d'espàrrecs 
Les soldadures s'han de fer 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 per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3 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 amb característiques mecàniques d'acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d'aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del 
cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira 
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que proporcioni 
un acabat equivalent. 
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s'han de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al “collat 
a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat. 
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l'indicador directe de tensió 
Les 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 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. 
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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. 
 
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
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 
 
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 
I: 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 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: 
* 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. 
 
 
 

B4D - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cassetons per a l'encofrat de sostres nervats unidireccionals o reticulars amb nervis formigonats "in situ". 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cassetons de morter de ciment 
- Cassetons de ceràmica 
- Cassetons de poliestirè 
 
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT: 
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat, aigua i 
eventualment additius. 
No han de tenir esquerdes, deformacions ni cantells escantonats. 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
Toleràncies: 

- Llargària:  ± 12 mm 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 5 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Amplària:  ± 4 mm 
- Alçària:  ± 4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals planes: 
- Per a dimensions < 20 cm:  ± 1 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm:  ± 2 mm 
 
CASSETONS DE CERÀMICA: 
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argillosa. 
Han de tenir un color i una textura uniformes. Estan suficientment cuits si s'aprecia un so agut en ser colpejats i 
un color uniforme en trencar-se. 
La reducció de resistència a causa de les partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició 
i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%. 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m determinat segons UNE 
67036 
Les peces fabricades amb materials inflamables s'han de protegir del foc amb capes protectores justificades 
empíricament sota l'acció del foc de càlcul 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 7 mm 
- Amplària:  ± 4 mm 
- Alçària:  ± 4 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa: 
- Llargària:  ± 6 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
 
CASSETONS DE POLIESTIRÈ: 
Peces rígides d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada. 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C. 
Densitat aparent:  >= 15 kg/m3 
Conductivitat tèrmica a 0°C:  <= 0,033 W/m K 
Absorció d'aigua:  <= 0,4% 
Les peces que quedin exposades a l'exterior durant la vida útil de l'edifici han de tenir, com a mínim, una 
classificació de reacció al foc B-s3,d0 segons UNE-EN 13501-1 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm/m 
- Amplària:  ± 2 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Densitat:  ± 10% 
 
PECES PER A SOSTRE NERVATS UNIDIRECCIONALS 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. 
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 
67037 per a peces d'altres materials 
Resistència a compressió en peces col·laborants:  >= fck formigó del sostre 
 
PECES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS 
Càrrega admissible, recolzat pels seus punts de suport:  >= 2,5 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
 
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT O DE CERÀMICA: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Dimensions i altres característiques de subministrament 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra s'ha de 
verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les 
especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es 
ceràmica, de l'expansió per humitat segons l'apartat 11.1 de l'EFHE 
 
CASSETONS DE POLIESTIRÈ: 
Subministrament: Empaquetats. A l'embalatge s'ha d'indicar el producte que conté. 
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les 
especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió 
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s'ha 
determinat segons la UNE-EN 13501-1 
Emmagatzematge: S'han de mantenir horitzontals, en llocs protegits del sol i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
SOSTRES RETICULARS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B4F - MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara superior, armats i 
formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admeten 
les rebaves, les discontinuitats en el formigonament,  les superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles 
ni d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície. 
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al 
recobriment de les armadures. 
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant. 
Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2: 
- Capacitat portant 
- Càrrega de flexió i deformació 
- Absorció a l'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Massa per unitat d'àrea de la llinda  
- Resistència al gel-desgel 
- Comportament tèrmic 
- Resistència al foc 
Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó armat o pretesat, morter de ram de 
paleta i peces de ram de paleta encofrades estructurals o no estructurals seguint les diferents normatives que 
s'indica UNE-EN 845-2 punt 4. 
Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió. 
Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació: 
- Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2 
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència 
a la descripció, designació i ús al que està destinat. 

- Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu us i, en el cas de llindes que han d'aguantar més 
d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i 
quina la externa. 
Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars, cal aportar un dibuix de 
la configuració amb les dimensions. 
Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació respecte el valor declarat no pot 
excedir el 5%. 
Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm. 
Toleràncies: 
- Longitud;  ±15 mm. 
- Amplada i alçaria  ±5 mm. 
- Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
Els productes de la construcció han de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb el que disposen 
els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o 
documentació adjunta junt amb la següent informació:  
- Número de la norma UNE-EN-845-2 
- Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant. 
- Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència 
a la descripció, designació i ús al que està destinat. 
- Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu us i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de 
fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina la externa. 
- Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge 
- Càrrega de flexió i la deformació establerta 
- Absorció d'aigua. 
- Permeabilitat al vapor d'aigua. 
- Massa, massa per unitat d'àrea  
- Resistència al gel-desgel. 
- Especificació del material / revestiment d'acord amb annex C de UNE-EN 845-2. 
- Comportament tèrmic. 
- Resistència al foc. 
- Tipus de llinda. 
- Longitud de recolzament mínima. 
- Longitud en mm. 
- Amplària i alçada en mm. 
- Configuració. 
- Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats 
- Si s'exigeix barrera antihumitat 
- On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com a parts del producte. 
- Informació sobre les característiques més dels requisits essencials 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de manera que no tinguin 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles. 
 
 
 

B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4LD - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per una sola de ceràmica, o per motlles ceràmics formigonats, o per una sola 
de formigó, amb armadura bàsica inferior, rigiditzador superior i gelosia d'unió incorporada entre ambdues, apte per 
a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
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equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament que calgui, els esforços originats durant la seva posada a l'obra. 
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord amb 
la normativa vigent. 
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització 
administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. No s'admeten les 
rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes,les 
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
El formigó de les biguetes ha de complir les condicions de l'art. 30 i s'ha de tipificar segons l'art. 39.2 de l'EHE 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del tipus pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic. 
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment, ni qe afectin a les propietats del formigó o a la 
protecció de les armadures front a la corrosió. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre per l'acció 
dels agents exteriors a què han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Els acanalats de la peça, han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions 
relatives al recobriment de les armadures. 
Les peces ceràmiques han d'estar tallades a biaix de cartabò en els seus extrems per facilitar l'entrada de formigó 
en els junts. 
Els paraments de les peces ceràmiques col·laborants que han d'estar en contacte amb el formigó han de tenir estries o 
ratlles. 
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura. 
L'amplària dels junts entre les peces ha de ser constant. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la peça. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Nombre de barres armadura bàsica inferior:  >= 2 
Contrafletxa:  <= 0,2% L 
Fletxa lateral:  <= 1/300 L 
Planor: 
- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 
Gruix de les peces ceràmiques: 
- Col·laborants: >= 10 mm 
- De motlle>= 7 mm 
Fondària de les estries>= 2 mm 
Separació entre els junts (h: alçària de la peça): >= 10 mm, >= 1/8 h 
Resistència característica a la compressió de les peces ceràmiques: >= 25 N/mm2 
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027): <= 22% 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2 
Diàmetre dels buits del formigó:  <= 2 mm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Alineació lateral de les peces ceràmiques:  ± 3 mm 
- Pas de gelosia:  ± 5% 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 10 i 20 cm 
dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
 

B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 
S'han considerat els elements següents: 
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i 
posada a l'obra. 
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament necessari els esforços originats durant la seva col·locació i 
posada a l'obra. 
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord amb 
la normativa vigent. 
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització 
administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats han de complir amb les característiques definides a l'article 28 de l'EHE. No es poden utilitzar en cap 
cas granulats que continguin sulfurs oxidables. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents 
exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 
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No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de 
l'EFHE. 
Nombre de barres armadura bàsica inferior:  >= 2 
Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Resistència a la compressió del formigó (fck): 
- En el moment del destesament:  >= 25 N/mm2 
- Al cap de 28 dies:  >= 35 N/mm2 
Càrrega unitària màxima de l'armadura activa (fmàx):  >= 1570 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura activa (Fy):  85% <= Fy <= 95% fmàx 
Resistència de càlcul de l'armadura transversal:  <= 420 N/mm2 
Quantia geomètrica de les armadures: >= 1,5/1000 secció total bigueta, >= 5/1000 àrea cobaricentrica zona inferior 
bigueta 
Toleràncies: 
- Contrafletxa: 
     - Peces en general: ± L/750, <= 16 mm 
     - Peces col·locades consecutivament: ± L/1000, <= 12 mm 
- Fletxa lateral: 
     - L <= 6 m: ± 6 mm 
     - 6 m < L <= 12 m: ± 10 mm 
     - L > 12 m: ± 12 mm 
- Llargària (L):  ± 0,001L 
- Planor: 
     - No han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 6 mm/3 m 
     - Han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 12 mm/3 m 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 150 mm:  ± 3 mm 
     - 150 mm < D <= 500 mm:  ± 5 mm 
     - 500 mm < D <= 1000 mm:  ± 6 mm 
     - D> 1000 mm:  ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 10 i 20 cm 
dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
 

B4LH - SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4LH0204. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 
S'han considerat els elements següents: 
- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a l'obra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i 
posada a l'obra. 
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament necessari els esforços originats durant la seva col·locació i 
posada a l'obra. 
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord amb 
la normativa vigent. 
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització 
administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats han de complir amb les característiques definides a l'article 28 de l'EHE. No es poden utilitzar en cap 
cas granulats que continguin sulfurs oxidables. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents 
exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de 
l'EFHE. 
Nombre de barres armadura bàsica inferior:  >= 2 
Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
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Resistència a la compressió del formigó (fck): 
- En el moment del destesament:  >= 25 N/mm2 
- Al cap de 28 dies:  >= 35 N/mm2 
Càrrega unitària màxima de l'armadura activa (fmàx):  >= 1570 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura activa (Fy):  85% <= Fy <= 95% fmàx 
Resistència de càlcul de l'armadura transversal:  <= 420 N/mm2 
Quantia geomètrica de les armadures: >= 1,5/1000 secció total bigueta, >= 5/1000 àrea cobaricentrica zona inferior 
bigueta 
Toleràncies: 
- Contrafletxa: 
     - Peces en general: ± L/750, <= 16 mm 
     - Peces col·locades consecutivament: ± L/1000, <= 12 mm 
- Fletxa lateral: 
     - L <= 6 m: ± 6 mm 
     - 6 m < L <= 12 m: ± 10 mm 
     - L > 12 m: ± 12 mm 
- Llargària (L):  ± 0,001L 
- Planor: 
     - No han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 6 mm/3 m 
     - Han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 12 mm/3 m 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 150 mm:  ± 3 mm 
     - 150 mm < D <= 500 mm:  ± 5 mm 
     - 500 mm < D <= 1000 mm:  ± 6 mm 
     - D> 1000 mm:  ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 10 i 20 cm 
dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
 

B4LM - PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL.LABORANTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Semiplaca grecada d'hacer 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 36.137): FeE320G 
Límit elàstic: >= 320 N/mm2 
Tipus de galvanitzat (UNE 36.137)Z-275 
Pes: >= 11,97 kg/m2 
Moment d'inèrcia: >= 74,56 cm4/m 
Mòdul resistent: 
- i/vi: >= 23,02 cm3/m 
- i/vs: >= 28,03 cm3/m 
Toleràncies: 
- Amplària: + 5 mm, - 0 mm 
- Longitud: + 3 %, - 0 % 
- Mòdul resistent: + 5 %, - 0 % 
- 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B4LR - SEMIPLAQUES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat semiresistent format per una sola de formigó, de 20 cm i de 22 cm d'alçària i de 120 cm 
d'amplària, amb armadura bàsica inferior, rigiditzador superior i gelosia metàl·lica d'unió incorporada entre 
ambdues, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat el sostre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els filferros i les barres de l'armadura dels elements semirresistents, segons l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, s'exigeix que aquests 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 es procurarà, en el seu cas, 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 fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les plaques subministrades. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. No s'admeten les 
rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes,les 
armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca així com la resistència del formigó i de les seves armadures 
actives i passives i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les 
prescripcions tècniques particulars del projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del tipus pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic. 
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent. 
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No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment, ni qe afectin a les propietats del formigó o a la 
protecció de les armadures front a la corrosió. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre per l'acció 
dels agents exteriors a què han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la peça. 
El rigiditzador col·locat a la part superior de la semiplaca ha d'anar soldat a la gelosia. Pot ser barra, filferro o 
xapa d'acer. 
La gelosia ha de ser d'acer llis, trefilat o corrugat. L'enllaç amb la base de la semiplaca s'ha de fer per mitjà 
d'ancoratge o de soldadura. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Amplària total: 120 cm 
Acabat de la cara superior: Gravat 
Acabat de la cara inferior: Llis 
Contrafletxa: <= 0,2% L 
Límit elàstic de les armadures longitudinals: >= 500 N/mm2 
Resistència de càlcul de l'armadura transversal: <= 420 N/mm2 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Planor: 
- Superfícies vistes:  <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes:  <= 20 mm/2 m 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Amplària:  ± 5 mm 
- Pas de gelosia:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
Resolució de 22 de juny de 1998, per la qual es dóna publicitat a l'Acord de Govern de la Generalitat de 9 de juny de 
1998, pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció. 
 
 
 

B4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element superficial de formigó pretesat, prefabricat en instal·lació fixa exterior a l'obra, alleugerit amb alvèols 
longitudinals i dissenyat per a suportar càrregues de sostres. Els seus junts laterals estan dissenyats per que, un 
cop formigonats, puguin transmetre esforços tallants a les lloses laterals. 
Condicions dels sostres d'aquest tipus admesos per la instrucció EFHE: 
- Cantell <= 50 cm 
- Llum de cada tram <= 20 m 
- Ample de la llosa sense armadura de repartiment <= 140 cm 
- Ample de la llosa amb armadura de repartiment <= 250 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord amb 
la normativa vigent. 
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització 
administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener. 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet 
la presència de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles 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 rugosa. 
La forma i dimensions de la secció de la placa així com la resistència del formigó i de les seves armadures actives i 
passives i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions 
tècniques particulars del projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment de tipus siderúrgic 
necessita una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de 
l'EFHE. 
Fissuració (EHE):  < 0,2 mm 
Contrafletxa (L=llum):  <= 0,1%L 
Resistència a la compressió del formigó (Fest):  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura passiva:  >= 500 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura activa:  >= 1770 N/mm2 
Toleràncies: 
- Alçària de la placa (H = alçària de la placa):  ± H/100 
- Guerxament: 
     - Des de la cantonada adjacent més propera:  ± 5 mm/m 
     - Màxim:  ± 24 mm 
- Arqueig (D: diagonal de la peça): ± 0,003D, ± 24 mm 
- Llargària (L): 
     - L <= 6 m: ± 8 mm 
     - 6 m < L <= 12 m: + 12 mm, - 16 mm 
     - L > 12 m: + 16 mm, - 20 mm 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 60 cm:  ± 6 mm 
     - 60 cm < D <= 100 cm:  ± 8 mm 
     - D > 100 cm:  ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
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Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B4LW - PLAQUES NERVADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autorresistent de formigó armat, apte per a resistir les sol·licitacions de càlcul i els esforços 
de muntatge, de 20 cm fins a 45 cm d'alçària i de 120 cm d'amplària, amb el junt lateral obert inferiorment, per la 
formació del sostre. 
 
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, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles 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 rugosa. 
La forma i dimensions de la secció de la placa així com la resistència del formigó i de les seves armadures actives i 
passives i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions 
tècniques particulars del projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment de tipus siderúrgic 
necessita una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la peça. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 

Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Amplària entre eixos dels nervis: 60 cm 
Amplària total: 120 cm 
Amplària del junt lateral: 8 mm 
Acabat de la cara superior: Gravat 
Acabat de la cara inferior: Llis 
Moment positiu de fissuració: 
- Cantell de 20 cm: Entre 7 i 15 kN.m 
- Cantell de 25 cm: Entre 9,8 i 14,9 kN.m 
Capacitat mecànica de l'armadura per placa: Entre 200 i 1100 kN 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura: >= 500 N/mm2 
Planor: 
- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m 
- Superfícies ocultes: <= 20 mm/2 m 
Toleràncies: 
- Alçària de la placa (H = alçària de la placa): ± H/100 
- Llargària: ± 20 mm 
- Amplària: ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B4LX - PLAQUES NERVADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autorresistent de formigó precomprimit amb les seves armadures actives preteses, apte per a 
resistir les sol·licitacions de càlcul i els esforços de muntatge, de 40 cm fins a 80 cm d'alçària i de 250 cm 
d'amplària, amb el junt lateral tancat superiorment, per la formació de sostre. 
 
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, la discontinuitat en el formigonat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, les 
esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles 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 rugosa. 
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La forma i dimensions de la secció de la placa així com la resistència del formigó i de les seves armadures actives i 
passives i la seva disposició dins la peça, han de ser les especificades en els plànols i en les prescripcions 
tècniques particulars del projecte. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment de tipus siderúrgic 
necessita una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la peça. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de 
l'EFHE. 
Fissuració (EHE):  < 0,2 mm 
Contrafletxa (L=llum):  <= 0,1%L 
Resistència a la compressió del formigó (Fest):  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura passiva:  >= 500 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura activa:  >= 1770 N/mm2 
Toleràncies: 
- Alçària de la placa (H = alçària de la placa):  ± H/100 
- Guerxament: 
     - Des de la cantonada adjacent més propera:  ± 5 mm/m 
     - Màxim:  ± 24 mm 
- Arqueig (D: diagonal de la peça): ± 0,003D, ± 24 mm 
- Llargària (L): 
     - L <= 6 m: ± 8 mm 
     - 6 m < L <= 12 m: + 12 mm, - 16 mm 
     - L > 12 m: + 16 mm, - 20 mm 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 60 cm:  ± 6 mm 
     - 60 cm < D <= 100 cm:  ± 8 mm 
     - D > 100 cm:  ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B4LZ170J. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats. 
S'han considerat els materials següents: 
- Revoltons de ceràmica 
- Revoltons de morter de ciment 
- Revoltons de poliestirè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats. 
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del 
sistema de sostre utilitzat. 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt: 
- Peces resistents:  h > c/8 
- Peces alleugeridores o recuperables:  h > c/6 
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat 
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça. 
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 
67037 per a peces d'altres materials 
Resistència a compressió en peces col·laborants:  >= fck formigó del sostre 
Toleràncies: 
- Angles diedres:  ± 3° 
Toleràncies de fletxa en arestes o diagonals planes: 
- Per a dimensions < 20 cm 
     - Revoltó ceràmic:  ± 2,0 mm 
     - Revoltó de morter de ciment:  ± 1,0 mm 
- Per a dimensions >= 20 cm 
     - Revoltó ceràmic:  ± 3,0 mm 
     - Revoltó de morter de ciment:  ± 2,0 mm 
 
REVOLTÓ CERÀMIC: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser colpejada i un color 
uniforme en trencar-se. 
A les peces resistents no s'han d'admetre superficies fissurades a la cara superior ni a la cara inferior ni a les 
ales de suport ni als envans laterals. 
La reducció de resistència per partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%. 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
Expansió per humitat (UNE 67-036):  <= 1,8 mm/m 
Escrostonaments (UNE 67-039):  <= 15 mm 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
- Llargària:  ± 1,5% 
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m determinat segons UNE 
67036 
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REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat, aigua i, 
eventualment, additius. 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Llargària:  ± 3 mm 
 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
Peça rígida d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada. 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C. 
Densitat aparent:  >= 15 kg/m3 
Absorció d'aigua:  <= 0,4% 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1,5% 
- Amplària:  ± 1,0% 
Les peces que quedin exposades a l'exterior durant la vida útil de l'edifici han de tenir, com a mínim, una 
classificació de reacció al foc B-s3,d0 segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 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 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Dimensions i d'altres característiques 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
 
REVOLTÓ CERÀMIC O DE MORTER DE CIMENT: 
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra s'ha de 
verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les 
especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es 
ceràmica, de l'expansió per humitat segons l'apartat 11.1 de l'EFHE 
 
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les 
especificades als plànols del projecte executiu 
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió 
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s'ha 
determinat segons la UNE-EN 13501-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
REVOLTONS CERÀMICS: 
* UNE 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y 
características. 
 
 
 

B4P - MATERIALS PREFABRICATS PER A ESTRUCTURES 
B4P1 - PILARS PREFABRICATS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat de formigó armat apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, específicament pel que fa a dimensions, geometria, resistència a 
compressió i a flexió. 
La peça ha de resistir, amb l'apuntalament necessari, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a 
l'obra. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El fabricant o subministrador també ha de garantir el següent: 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents 
exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de 
l'EFHE. 
Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Resistència a la compressió del formigó (fck)::  >= 25 N/mm2  
Toleràncies: 
- Llargària (L):  ± 0,001L 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 150 mm:  ± 3 mm 
     - 150 mm < D <= 500 mm:  ± 5 mm 
     - 500 mm < D <= 1000 mm:  ± 6 mm 
     - D> 1000 mm:  ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
Emmagatzematge: s'ha d'evitar l'emmagatzematge de les peces a l'obra. S'han de col·locar en el moment que es reben 
per tal d'evitar que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
 

B4P3 - BIGUES DE SECCIÓ VARIABLE PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses, apte per a resistir les sol·licituds de 
càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de correspondre a les especificacions de la DT, específicament pel que fa a dimensions, geometria, resistència a 
compressió i a flexió. 
La peça ha de resistir, amb l'apuntalament necessari, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a 
l'obra. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
El fabricant o subministrador també ha de garantir el següent: 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents 
exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE. 
Les separacions entre tendons i la distància als paraments d'aquests, han de complir les condicions del art.10.2 de 
l'EFHE. 
Diàmetre dels buits:  <= 2 mm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Resistència a la compressió del formigó (fck)::  >= 25 N/mm2  
Toleràncies: 
- Llargària (L):  ± 0,001L 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 150 mm:  ± 3 mm 
     - 150 mm < D <= 500 mm:  ± 5 mm 
     - 500 mm < D <= 1000 mm:  ± 6 mm 
     - D> 1000 mm:  ± 10 mm 
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques 
han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu. 
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) 
coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les 
especificades al projecte executiu 

- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE 
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de 
fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE 
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, 
descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra 
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa 
vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant 
Emmagatzematge: s'ha d'evitar l'emmagatzematge de les peces a l'obra. S'han de col·locar en el moment que es reben 
per tal d'evitar que s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados 
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE) 
 
 
 

B4PA - JÀSSERES PREFABRICADES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autoresistent de formigó precomprimit amb les armadures actives preteses i passives, apte per a 
resistir les sol·licitacions de càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 
s'admeten guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que 
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La cara superior de la biga ha de tenir la superfície rugosa. 
La forma i dimensions de la secció de la biga així com la resistencia del formigó i de les armadures actives i 
passives i la seva disposició dins de la peça, han de ser les especificades en la DT. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del tipus pòrtland o putzolànic d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment de tipus siderúrgic 
necessita una justificació especial. 
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin 
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada resistència i durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa dels 
agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
Les armadures actives de la biga han d'estar formades per filferros, barres, torçals, cordons o cables d'acer de 
resistència alta i han de complir amb el que s'especifica a l'art. 32 de la norma EHE. 
Les armadures passives, sense pretesar, per a l'absorció de moments negatius o l'organització d'encastaments, han 
d'estar formades per barres corrugades, que han de complir amb el que s'especifica a l'art.31 de la EHE. 
Fissuració (EHE):  < 0,2 mm 
Resistència a la compressió del formigó (Fest):  >= 35 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura passiva:  >= 500 N/mm2 
Límit elàstic de l'armadura activa:  >= 1770 N/mm2 
Toleràncies: 
- Alçària de la biga (H = alçària de la biga):  ± H/100 
- Llargària:  ± 20 mm 
- Contrafletxa: 
     - Peces en general: ± L/750, <= 16 mm 
     - Peces col·locades consecutivament: ± L/1000, <= 12 mm 
- Fletxa lateral: 
     - L <= 6 m: ± 6 mm 
     - 6 m < L <= 12 m: ± 10 mm 
     - L > 12 m: ± 12 mm 
- Llargària (L):  ± 0,001L 
     - L <= 1 m:  <= 5 mm 
     - L > 1 m:  <= 20 mm 
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- Planor: 
     - No han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 6 mm/3 m 
     - Han de rebre llosa superior de formigó in situ:  ± 12 mm/3 m 
- Dimensions transversals (D): 
     - D <= 150 mm:  ± 3 mm 
     - 150 mm < D <= 500 mm:  ± 5 mm 
     - 500 mm < D <= 1000 mm:  ± 6 mm 
     - D > 1000 mm:  ± 10 mm 
- Gruix de l'ànima: ± 5 mm 
- Gruix de les ales: ± 5 mm 
- Amplària de les ales: ± 10 mm 
- Col·locació de les armadures actives: ± 25 mm o 3% de l'amplària de la peça 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B4PQ - ESCALES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autoresistent de formigó armat per a la formació d'escales, apte per a resistir les sol.licituds 
de càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a 
l'obra. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les armadures i la seva 
disposició dins de la peça, han de ser les especificades en la DT. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents 
exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2 

Toleràncies: 
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B4PR - GRADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat autoresistent de formigó armat en forma de L per a la formació grades, apte per a resistir les 
sol.licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i posada a 
l'obra. 
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admet la 
presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, armadures visibles ni 
d'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les armadures i la seva 
disposició dins de la peça, han de ser les especificades en la DT. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció 
EHE. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan 
referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició. 
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de 
Cementos”. Ha de ser del  tipus pòrtland o putzolànic, d'una classe no inferior a la 32,5. 
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciments de procedència diferent. 
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de garantir la resistència adequada i la durabilitat del 
formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre pels agents 
exteriors als quals han d'estar sotmesos a l'obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros 
corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1. 
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia 
segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades. 
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de 
l'EFHE. 
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE. 
Expressió de les mides:  Alçària x fondària 
Gruix:  >= 8 cm 
Fissuració:  Sense fissures visibles 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 30 N/mm2 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament han de ser 
els especificats en la DT 
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Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar sotmeses a 
càrregues imprevistes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils laminats tipus "L 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦    AISI 304     ¦    AISI 316      ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,08%    ¦     <= 0,08%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 18,00% - 20,00% ¦ 16,00% - 18,00%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 14,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT. 
Toleràncies: 
- Gruix:  >= 2,5% 
- Llargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 36016-1:1989 Aceros inoxidables. Parte I: Condiciones técnicas de suministro de barras, alambrón y piezas 
forjadas 
UNE 36016-2:1989 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos para usos 
generales 
 
 
 

B4Z - MATERIALS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
B4Z2 - ELEMENTS ESPECIALS PER A PARETS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armadura prefabricada constituïda per una malla plana formada per dos rodons longitudinals paral·lels units, 
mitjançant soldadura, amb un filferro transversal (tipus escala) o a un filferro en diagonal continu (tipus biga en 
gelosia). 
S'han considerat les armadures següents: 

- D'acer galvanitzat de 30 mm fins a 280 mm d'amplària 
- D'acer galvanitzat recobert amb epoxi de 50 mm fins a 280 mm d'amplària 
- D'acer inoxidable de 50 mm fins a 280 mm d'amplària 
Tipus de malles: 
- Malla de filferro soldat, tipus escala ( per a ús estructural o no ) 
- Malla de filferro soldat tipus biga en gelosia ( per a ús estructural o no ) 
- Malla de filferro lligat ( per a ús no estructural ) 
- Malla de metall expandit ( per a ús no estructural ) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir picadures, punts d'oxidació, exfoliacions, porus, rascades ni desperfectes a la seva superfície. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'armadura. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització. 
La secció ha de ser constant i uniforme. 
Cal que es declari si el producte està previst per a ús estructural o no estructural.  
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús estructural ha de ser >= 3,0 mm. 
Les armadures longitudinals de les malles previstes per a ús no estructural ha de ser >= 1,25 mm. 
L'armat transversal de les malles de filferro lligat s'ha de cargolar al voltant dels armats longitudinals com a 
mínim 1,5 voltes. 
Els materials utilitzats per a realitzar malles de metall expandit han d'ésser: 
- Acer galvanitzat: 
     - Gruix mínim del revestiment:  0,4mm 
     - Límit elàstic característic del revestiment:  140 N/mm2 
- Acer inoxidable: 
     - Gruix mínim del revestiment:  0,3mm 
     - Límit elàstic característic del revestiment:  210 N/mm2 
Toleràncies: 
-  Malla de filferro soldat o filferro lligat: 
     - Longitud:  ± 1,5% 
     - Amplària:  ± 5 mm 
     - Gruix del perfil:   
          - ± 0,2mm si el gruix <= 2mm 
          - ± 0,4mm si el gruix > 2mm 
     - Mida de l'armat:  ± 0,1mm  
     - Distància entre armadures:  ± 3% 
-  Malla de metall expandit: 
     - Longitud:  +5% a -2% 
     - Amplària:  ± 5 mm 
     - Gruix del perfil:  ± 0,5mm  
     - Àrea de la secció:  ± 7 %  
     - Mida de l'obertura:  ± 2mm 
Informació a subministrar per malles d'ús estructural d'acord amb UNE-EN 845-3: 
     - Referència del material de revestiment 
     - Ductilitat 
     - Resistència al tall de les soldadures 
     -  Configuració, dimensions, i toleràncies 
     -  Límit elàstic de l'armat longitudinal i transversal 
     -  Longitud de solapament i adhesió  
Informació a subministrar per malles d'ús no estructural d'acord amb UNE-EN 845-3: 
     - Referència del material de revestiment 
     -  Configuració, dimensions, i toleràncies 
     -  Límit elàstic de l'armat o revestiments  
     -  Longitud de cavalcament i adhesió  
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura. 
 
ACER GALVANITZAT EN CALENT: 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, esquerdes, 
discontinuitats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 
Gruix de la capa de zinc: 
- Galvanitzat:  >= 900 g/m2 
- Galvanitzat + recobriment epoxi:  >= 60 g/m2 
Protecció de galvanització (UNE 37-504):  Ha de complir 
Adherència del recobriment (UNE 37-506):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
ACER RECOBERT AMB RESINA EPOXI: 
Gruix de la capa d'epoxi:  >= 80 micres 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en paquets de 50 unitats. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
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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: 
- Referència a aquesta norma: UNE-EN 845-3 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant o representant 
- Número de referència únic, nom o codi que identifiquin el tipus de producte que facin referència a la descripció, 
designació i ús previst. 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- Informació sobre les característiques essencials: 
     -  Límit elàstic armadura longitudinal 
     -  Límit elàstic armadura transversal 
     -  Ductilitat armat longitudinal 
     -  Adhesió i longitud de cavalcament  
     -  Durabilitat (comportament del material davant la corrosió)  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
UNE-EN 845-3:2006 Especificaciones de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de 
junta de tendel de malla de acero. 
 
 
 

B4Z5 - PASSADORS LLISCANTS PER A JUNTS DE DILATACIÓ O TREBALL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell format per un passador lliscant i els capçals per a encastar a l'estructura a cada extrem del mateix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un passador, d'acer inoxidable o acer galvanitzat, un terminal per a encastar al formigó per al 
extrem fix del passador, i un terminal que permeti el moviment del passador en el sentit que determini la DT. 
El conjunt de peces de l'aparell ha de formar part d'un sistema homologat. En cap cas es poden barrejar peces de 
fabricants diferents, o de sistemes diferents d'un mateix fabricant. 
El fabricant ha de garantir les característiques tècniques del sistema i ha de subministrar les indicacions per al 
muntatge correcte de cada una de les parts, així com els reforços estructurals que calgui afegir en la zona de 
muntatge dels terminals. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes, que han de contenir l'aparell complet, les instruccions de muntatge i les 
característiques tècniques de l'aparell (càrregues admissibles i tipus de moviment). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B51 - MATERIALS PER A TERRATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada autoportant de formigó, obtinguda per un procés d'emmotllament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Peça prefabricada de formigó alleugerit i filtrant amb pols de marbre i base de poliestirè expandit 
- Peça prefabricada de formigó 
- Peça prefabricada de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè extruït 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces no han de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
La peça de formigó alleugerit ha de tenir una textura oberta a tota la seva superfície. 
Si porta pols de marbre, la granulometria d'aquest ha de ser contínua i homogènia. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample. 
Sobrecàrrega admissible:  >= 2,50 kN/m2 
Densitat del poliestirè:  >= 25 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sense contacte directe amb el terra. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B52 - MATERIALS PER A TEULADES 
B522 - TEULES DE CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B522A9L0,B52211N0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i cuita d'una pasta 
argilosa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula àrab d'elaboració mecànica 
- Teula àrab manual 
- Teula plana 
- Teula romana 
- Lloseta de ceràmica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les teules i la 
seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst, d'acord amb la norma UNE-EN 1304. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara trencaments, 
ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló. 
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, la 
fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota la 
superfície. 
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent informació: 
- Nom del fabricant i tipus de producte 
- País d'origen 
- Any i mes de producció 
Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1: 
  - Categoria 1: 
      -Factor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2 
     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà  <=0,8  
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  - Categoria 2: 
      -Factor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2 
     - Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925  
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre un sostre estanc a 
l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord amb l'assaig 
descrit en UNE-EN 538: 
  - Teules planes sense ancoratge:  600N  
  - Teules planes amb ancoratge:  900N 
  - Teules corbes: 1000N 
  - Altres tipus de teules: 1200N 
Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en EN-539-2 
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig de 
gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per les 
propietats de la designació. 
Toleràncies: 
- Regularitat de forma d'acord amb EN-1024 
  - Guerxament de teules planes: 
      - longitud total >300mm:  >=1,5% 
      - longitud total <=300mm:  <=2,0% 
  - Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la 
teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm. 
- Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024 
- Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
-Per a usos sotmesos a reglamentació sobre la reacció al foc de classe A1 a F; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de comportament al foc exterior per a productes assajats; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de substàncies perilloses. 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
-Per a usos sotmesos a reglamentació sobre la reacció al foc de classe A1 que es considera que compleixen sense 
necessitat d'assaig; 
-Per a usos sotmesos a reglamentació de comportament al foc exterior per la classe que es considera que compleixen 
sense necessitat d'assaig; 
-Per a altres usos no especificats anteriorment, 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en l'embalatge, i/o 
documentació comercial i a d'anar acompanyat  de la següent informació: 
- Nom, marca comercial o subministrador del fabricant; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Referència a la norma UNE-EN 1304; 
- Tipus de producte; 
- Informació de les característiques essencials: 
   - Resistència mecànica  
   - Comportament al foc exterior 
   - Reacció al foc 
   - Impermeabilitat a l'aigua 
   - Dimensions i toleràncies dimensionals 
   - Durabilitat (gel/desgel) 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto. 
 
 
 

B523 - TEULES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Teula obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter de granulometria adequada acolorit en massa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Teula corba 
- Teula plana 
- Teula romana 
- Teula ondulada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o perjudiquin la 
estanquitat. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
Excepte la teula de color envellit, la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de portar dos forats fets o insinuats. 
Les teules han d'anar marcades amb el nom del fabricant, amb la marca registrada o altre identificació. 
La superfície visible de les teules ha de tenir una estructura tal que proporcioni un aspecte harmoniós a la teulada 
acabada. 
Resistència a flexió transversal: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦        Teules amb acoblament            ¦Teules sense  ¦ 
¦               ¦                                         ¦ acoblament   ¦ 
¦               ¦-----------------------------------------¦--------------¦ 
¦               ¦       Perfilades          ¦   Planes    ¦              ¦ 
¦---------------¦---------------------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Altura        ¦   d > 20    ¦20 >= d >= 5 ¦   d < 5     ¦              ¦ 
¦ d'ona (mm)    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
¦---------------¦-------------¦-------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Amplària      ¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦          -   ¦ 
¦ efectiva (mm) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦--------------¦ 
¦ Resistència   ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦  800 ¦    550       ¦ 
¦ a flexió (N)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Gelabilitat:  Ha de complir 
Permeabilitat:  Ha de complir 
Eflorescències en cares vistes:  S'admeten lleugeres eflorescències 
Envelliment accelerat (MELC 12.94):  Ha de complir 
Els forats de fixació, quan sigui el cas, han de disposar-se de forma que es puguin realitzar les connexions 
previstes entre teules i llata. En la documentació tècnica s'han de detallar dimensions i posició dels forats de 
fixació. 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
Gruix:  >= 8 mm 
Comportament davant el foc:  Ha de complir 
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 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 4 mm 
- Amplària efectiva: 
     - Teula amb ensamblatge:  ± 5 mm 
     - Teula sense ensamblatge:  ± 3 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Planor:  <= 3 mm o 1/100 de l'amplària efectiva de la teula 
- Massa: 
     - Massa <= 2 kg:  ± 0,2 kg 
     - Massa > 2 kg:  ± 10% 
Les dades anteriors s'han de verificar segons la UNE_EN 491-04. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            268 

-Per a usos subjectes a reglamentació sobre la reacció al foc de classe A1a, A2a, Ba,Ca,D i E 
-Per a usos subjectes a reglamentació de comportament al foc exterior per a productes que requereixen assaig; 
- Per a usos subjectes a reglamentació de substàncies perilloses. 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
-Per a usos subjectes a reglamentació sobre la reacció al foc de classe A1b i F que es considera que compleixen sense 
necessitat d'assaig; 
-Per a usos subjectes a reglamentació de comportament al foc exterior per la classe que es considera que compleixen 
sense necessitat d'assaig; 
     - Sistema 4: Declaració CE 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: 
- Nom, adreça o marca comercial que identifiqui el fabricant o subministrador; 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge; 
- Referència a la norma UNE-EN 409; 
- Tipus de producte i ús al que va destinat; 
- Informació de les característiques essencials: 
   - Comportament al foc exterior 
   - Reacció al foc 
   - Resistència mecànica  
   - Impermeabilitat a l'aigua 
   - Estabilitat dimensional 
   - Durabilitat (gel/desgel) 
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim, situats verticalment amb les filades separades per fustes, si 
estan soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 490:2005 Tejas y accesorios de hormigón para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. 
 
 
 

B524 - LLOSES DE PISSARRA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de formes diverses de roca natural metamòrfica, de naturalesa esquistosa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser fàcilment exfoliable en escates planes i elàstiques. 
No ha de contenir pirites de ferro, carbonats de calç o d'altres inclusions que, a la intempèrie, modifiquin les 
característiques o l'aspecte del material. 
No ha de tenir nusos sortints d'alçària superior a la meitat del seu gruix nominal. 
La llosa s'ha de poder tallar i perforar amb claus sense que es produeixin escates ni esquerdes. 
Resistència a la flexió (UNE 22-190/2):  >= 30 N/mm2 
Resistència a la compressió:  >= 60 N/mm2 
Resistència a la intempèrie (UNE 7-062):  Han de ser resistents 
Resistència a l'àcid sulfúric (UNE 22-190/2):  Cap alteració ni descomposició 
Densitat aparent (UNE 22-190/2):  2,5 - 3,5 kg/dm3 
Duresa al ratllat (Mohs):  3 o 4 
Absorció d'aigua (UNE 22-190/2):  <= 0,7% en pes 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 20 mm 
- Amplària:  ± 10 mm 
- Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana aritmètica de la remesa:  <= 2% 
- Toleràncies de fletxa i de balcaments:  <= 1,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B52Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TEULADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a teulades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Finestra per a teulades, amb bastiment i fulla practicable 
- Teula de ceràmica amb un forat per a ventilació, obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cuita d'una 
pasta argilosa 
- Ganxo de fixació de fil d'acer inoxidable de composició mínima 18/8 per a cobertes de lloses de pissarra 
- Ganxo de fixació fet amb acer galvanitzat en calent per a cobertes de teules de morter de ciment 
S'han considerat els materials següents per a finestres: 
- Alumini anoditzat i envidrament aïllant 
- Fosa 
- Bastiment de fusta folrat d'alumini anoditzat i envidrament aïllant 
FINESTRA: 
Ha d'estar formada pel conjunt de perfils que formen el bastiment, el full practicable i els mecanismes d'obertura. 
Ha de ser rectangular amb sòcol i full practicable. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de l'element. 
Cal que obri i tanqui correctament. 
El conjunt ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Fletxa dels perfils:  < 1/300 L 
Característiques mecàniques: 
+------------------------------------------------------+ 
¦                    ¦Resistència a ¦                  ¦ 
¦      Material      ¦   tracció    ¦ Duresa Brinell   ¦ 
¦                    ¦  (N/mm2)     ¦ UNE_EN_ISO 6506/1¦ 
¦--------------------¦--------------¦------------------¦ 
¦  Claraboia d'acer  ¦ >= 330  per a¦     >= 65        ¦ 
¦    galvanitzat     ¦ gruix < 5 mm ¦                  ¦ 
¦--------------------¦--------------¦------------------¦ 
¦Finestra o claraboia¦              ¦                  ¦ 
¦de ferro colat      ¦   > = 160    ¦     >= 150       ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
 
FINESTRA DE FUSTA FOLRADA D'ALUMINI ANODITZAT: 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en cas que el perfil porti plecs fets especialment per allotjar la 
rosca dels cargols. 
La part inferior del bastiment ha de tenir perforacions que permetin la sortida de les aigües infiltrades. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
FINESTRA D'ALUMINI ANODITZAT: 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE 56-821):  ± 0,5 mm 
- Amplària (UNE 56-821):  ± 0,5 mm 
- Gruix (UNE 56-821):  ± 0,1 mm 
- Balcament (UNE 56-824):  ± 0,5 mm 
 
FINESTRA DE FERRO COLAT: 
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. 
Resistència a la compressió:  >= 550 N/mm2 
Resistència a la flexió:  >= 340 N/mm2 
Les mides de llum interior són: 
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- Amplària:  30 cm 
- Llargària:  45 cm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Balcament:  ± 1 mm 
 
TEULA DE VENTILACIÓ DE CERÀMICA: 
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT. 
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara trencaments, 
ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o superficials ni pèrdua del taló. 
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, la 
fractura ha de ser uniforme i de gra fi. 
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota la 
superfície. 
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos. 
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig de 
gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2. 
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre un sostre estanc a 
l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1. 
Ha de portar una protecció contra l'entrada d'ocells. 
Superfície útil de ventilació:  >= 100 cm2 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A COBERTES DE LLOSES DE PISSARRA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui subjectar la peça de pissarra i per l'altre, acabat amb 
punta afinada, clavar-se al suport. 
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
Diàmetre:  >= 2,7 mm 
Resistència a la tracció:  >= 460 N/mm2 
Toleràncies: 
+-----------------------+ 
¦Llargària ¦Tolerància  ¦ 
¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦----------¦------------¦ 
¦50 - 70   ¦  ± 0,5     ¦ 
¦80 - 120  ¦  ± 1,0     ¦ 
+-----------------------+ 
 
GANXO 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. 
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui subjectar la teula i per l'altre agafar la llata. 
Llargària:  aprox. 100 mm 
Diàmetre:  >= 2,5 mm 
Tipus d'acer (UNE 36-051):  F-1110 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FINESTRA: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
- Factor solar 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
GANXO: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
A les caixes hi ha de constar el nom del fabricant, el tipus d'acer i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TEULA DE VENTILACIÓ: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades: 
- Referència a la norma EN 1304 
- Categoria de impermeabilitat de la teula segons EN 539-1 
- Tipus d'assaig a la gelada que ha superat segons EN 539-2 
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1) 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ELEMENTS 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. 
 
TEULA DE VENTILACIÓ: 
* UNE-EN 1304:1999 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. 
* UNE-EN 1304/A1:2000 Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua. Definiciones y especificaciones de 
producto. 
FINESTRA: 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A COBERTES DE LLOSES DE PISSARRA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B53 - MATERIALS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
B53Z - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements especials per a cobertes de plaques conformades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Plaques ondulades de fibrociment NT, amb algun dels següents accessoris: 
     - Tapa de poliester 
     - Peça d'aireació 
     - Peça de sortida de fums de diàmetre comprès entre 100 mm i 400 mm 
- Carener de dues peces de fibrociment NT 
- Carener fix de fibrociment NT 
- Minvell de fibrociment NT 
- Canvi de pendent de fibrociment NT 
- Ràfec de fibrociment NT 
- Carener fix de planxa llisa de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
- Tapa de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
- Ganxo d'acer galvanitzat i junts de metall i goma o ferro i plom, per a cobertes de plaques conformades i corretges 
de 10 a 20 cm d'alçaria. 
- Suport d'onda d'acer galvanitzat de mida gran o petita, per a cobertes de plaques conformades plàstiques. 
 
PLACA RECTA DE FIBROCIMENT NT: 
En les plaques de color, la peça ha d'estar acolorida en massa o amb recobriments superficials. Els pigments 
utilitzats per acolorir-la en massa han de proporcionar-li un color permanent i no han de contenir substàncies que 
puguin atacar químicament el ciment, com l'òxid de plom. 
Els pigments per als recobriments superficials han de donar un color homogeni, tenir una bona adherència amb el 
material base de la placa i han de ser resistents a l'aigua. 
En les plaques de color gris, la peça ha de tenir el seu color natural. 
La cara exposada a la intempèrie ha de ser sensiblement llisa i no ha de tenir irregularitats o defectes superficials 
que afectin la qualitat o el funcionament de la placa. 
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves 
característiques físiques i mecàniques. 
Els cantells han de ser rectes i nets. 
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada del perfil, o variar de forma regular entre la cresta i la vall segons 
la figura 8b de la UNE_EN 494. 
Els costats de la placa han de ser escairats. 
Característiques físiques de les plaques curtes: 
+---------------------------------------------------------+ 
¦Alçària   ¦ Categoría ¦  Plaques curtes (l=< 90 cm)      ¦ 
¦ ona      ¦           ¦----------------------------------¦ 
¦          ¦           ¦ Gruix mínim   ¦  Moment flector  ¦ 
¦  mm      ¦           ¦     mm        ¦   de trencament  ¦ 
¦          ¦           ¦               ¦     N m/m        ¦ 
¦----------¦-----------¦---------------¦------------------¦ 
¦15 a 30   ¦   A       ¦     3,5       ¦     25           ¦ 
¦25 a 45   ¦   B       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
¦40 a 80   ¦   C       ¦     4,0       ¦     30           ¦ 
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¦60 a 120  ¦   D       ¦     5,0       ¦     40           ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques de les plaques llargues: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦              Plaques llargues ( L> 90 cm)                              ¦ 
¦------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ Alçària ¦ Categoria ¦ Gruix  ¦   Càrrega de     ¦   Moment flector     ¦ 
¦ ona     ¦           ¦        ¦ trencament N/m   ¦ de trencament N m/m  ¦ 
¦ mm      ¦           ¦        ¦------------------¦----------------------¦ 
¦         ¦           ¦        ¦ Clas.1 ¦ Clas.2  ¦ Clas.X ¦ Clas.Y      ¦ 
¦---------¦-----------¦--------¦--------¦---------¦--------¦-------------¦ 
¦15 a 30  ¦   A       ¦4,0     ¦  1400  ¦  1250   ¦  40    ¦  30         ¦ 
¦25 a 45  ¦   B       ¦5,0     ¦  2500  ¦  2000   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦40 a 80  ¦   C       ¦5,2     ¦  4250  ¦  3500   ¦  55    ¦  40         ¦ 
¦60 a 120 ¦   D       ¦5,5     ¦  7000  ¦  5500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
¦90 a 150 ¦   E       ¦6,0     ¦ 12500  ¦  8500   ¦  55    ¦  45         ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Densitat aparent:  >= Densitat aparent nominal 
Fletxa (UNE_EN 494):  <= valor mínim art. 5.3.3.2 
Ha d'acomplir amb un resultat correcte cada un dels següents assaijos, realitzats d'acord amb la norma UNE_EN 494. 
- Impermeabilitat a l'aigua 
- Aigua calenta 
- Saturació-secat 
- Glaç-desglaç 
- Calor-pluja 
Toleràncies: 
- Pas d'ona ( a=pas nominal) 
     - a =< 75 mm:  ± 1,5 mm 
     - 75 mm < a =< 180 mm:  ± 2,0 mm 
     - 180 mm < a =< 260 mm:  ± 2,5 mm 
     - 260 mm < a:  ± 3,0 mm 
- Alçària d'ona ( h = alçària nominal ) 
     - 15 mm =< h =< 45 mm:  ± 2,0 mm 
     - 45 mm =< h =< 150 mm:  ± 3,0 mm 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Amplària nominal:  + 10 mm,  - 5 mm 
- Gruix nominal:  ± 10%,  ± 0,6 mm 
- Escairat:  =< 6 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons l'UNE_EN 494. 
- Placa amb peça per a sortida de fums: 
     - Diàmetre de la sortida de fums:  ± 2 mm 
 
PEÇES ESPECIALS DE FIBROCIMENT NT: 
Ha de tenir un aspecte i un acabat general compatible amb les plaques amb les que s'ha d'utilitzar. 
Les dimensions nominals i les formes han de ser compatibles amb les plaques amb les que s'utilitzaran. 
Ha d'acomplir amb resultat correcte l'assaig de glaç-desglaç, d'acord amb la norma UNE_EN 494. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 10 mm 
- Amplària nominal:  ± 10 mm 
- Gruix nominal mig:  ± 1 mm 
 
PECES DE POLIESTER REFORÇAT: 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, fibres lliures, 
bonys o porositats. 
La peça ha de tenir el seu color natural. 
Bombolles de diàmetre >= 1 mm (UNE 53-301):  No s'han d'admetre 
Inclusions de cossos estranys >= 0,25 cm2 (UNE 53-301):  No s'han d'admetre 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 
Absorció d'aigua (UNE 53-028):  20 mg 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h, UNE 53-301):  <= 3% 
Disminució translúcida (immersió 1 h, UNE 53-301):  <= 10% valor mig,  <= 15% del valor inicial 
Augment de la duresa (estufa 80°C, UNE 53-301):  <= 10% valor mig,  <= 12% del valor inicial 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 15% 
- Escairat del carener:  ± 3° 
 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La forma del ganxo ha de ser l'adient per als diferents tipus de corretges. 
Ha de portar una femella de cap quadrat o sisavat i s'ha de subministrar conjuntament amb una volandera tova 
d'estanquitat i un altra metàl·lica o una volandera de plom-acer. 
Alçària:  >= alçaria corretja + 9 cm 
Amplària útil 
- Per a corretges metàl·liques:  >= ample corretja + 2 mm 
- Per a corretges de formigó:  >= ample corretja + 4 mm 
Diàmetre: 
- Per a corretges de 10 cm d'alçària:  >= 6,4 mm 

- Per a corretges d'11 a 20 cm d'alçària:  >= 7,0 mm 
Alçària del retorn:  >= 20 mm 
Llargària de la rosca:  >= 50 mm 
Gruix de la femella:  >= 4 mm 
Dimensions de la volandera: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                  ¦      Ganxo amb volandera      ¦Ganxo amb volandera  ¦ 
¦                  ¦        de metall-goma         ¦ de plom-acer        ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Diàmetre exterior ¦                   -           ¦     >= 27 mm        ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Diàmetre interior ¦ Metàl·lica       aprox. 8 mm  ¦    aprox. 8 mm      ¦ 
¦                  ¦ Tova (segons cantell corretja)¦                     ¦ 
¦                  ¦   - Cantell 10 cm     >= 6,4 m¦                     ¦ 
¦                  ¦   - Cantell 11-20 cm  >= 7,0 m¦                     ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Gruix             ¦                       -       ¦        >= 1,4 mm    ¦ 
¦------------------¦-------------------------------¦---------------------¦ 
¦Alçària           ¦                       -       ¦        >= 8,0 mm    ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
SUPORT D'ONDA D'ACER GALVANITZAT: 
La forma del suport ha d'adaptar-se al perfil d'onda de les plaques. 
Ha de tenir forats o encaixos per a passar-hi els ganxos de fixació. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes. 
Les condicions de la galvanització s'han de verificar segons les UNE 7-183 i UNE 37-501 i han de complir les 
especificacions d'aquestes normes. 
Tipus d'acer (UNE 36-051):  F-1110 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc:  > 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARENER DE POLIESTER REFORÇAT: 
Subministrament: les peces han d'anar empaquetades sobre palets, les de color han d'anar protegides amb plàstic 
retràctil. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i 
anivellada i sense contacte directe amb el terra. 
 
TAPA DE POLIESTER REFORÇAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i 
anivellada i sense contacte directe amb el terra. 
 
ACCESSORIS DE FIXACIÓ D'ACER GALVANITZAT: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
PEÇA DE FIBROCIMENT NT: 
Subministrament: les peces han d'anar empaquetades sobre palets, les de color han d'anar protegides amb plàstic 
retràctil. 
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 
 
PLACA RECTA DE FIBROCIMENT NT: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada i 
sense contacte directe amb el terra. Les peces de color s'han d'empaquetar embalades. 
 
PEÇES ESPECIALS DE FIBROCIMENT NT: 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en posició vertical, en llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una 
superfície plana i anivellada. 
La pila pot assolir fins a quatre alçàries, separades del terra i entre elles per llistons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PEÇA DE FIBROCIMENT NT: 
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* UNE-EN 494:1995 Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y sus piezas complementarias para cubiertas. 
Especificación de producto y métodos de ensayo. 
 
PECES DE POLIESTER REFORÇAT, PEÇA PER A SORTIDA DE FUMS O ACCESSORIS DE FIXACIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B55 - CLARABOIES 
B551 - CLARABOIES CIRCULARS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al tancament de forats en cobertes amb o 
sense sòcol prefabricat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat 
- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat 
- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanca. 
No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia. 
Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de portar incorporades bandes o volanderes 
elàstiques de gruix >= 5 mm. 
Alçària de la claraboia:  >= 10 cm 
Alçària del sòcol:  >= 15 cm 
Transmissió de la llum: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦            ¦        Component de la claraboia       ¦ 
¦            ¦----------------------------------------¦ 
¦            ¦Una o dues làmines ¦Una làmina cel·lular¦ 
¦            ¦  de metacrilat    ¦   de metacrilat    ¦ 
¦------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Color òpal  ¦     >= 50%        ¦      >= 30%        ¦ 
¦Color gel   ¦     >= 80%        ¦      >= 50%        ¦ 
¦Transparent ¦     >= 90%        ¦      >= 85%        ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Índex de refracció ND 20 (DIN 53491):  <= 1,492 
Pes específic:  11,8  11,9 kN/m3 
Resistència a l'impacte (DIN 53453):  >= 2 cm N/mm2 
Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2 
Calor específica:  >= 1465 J/kg K 
Temperatura d'estovament (DIN 57302): 
- Claraboia circular:  >= 115°C 
- Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80°C 
Característiques mecàniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                            ¦     Component de la claraboia         ¦ 
¦                            ¦---------------------------------------¦ 
¦                            ¦Una o dues làmines¦Una làmina cel·lular¦ 
¦                            ¦   de metacrilat  ¦   de metacrilat    ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la tracció    ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53455) (N/mm2)         ¦                  ¦                    ¦ 
¦      A - 90°C              ¦        -         ¦       >= 110       ¦ 
¦      A - 40°C              ¦     >= 95        ¦          -         ¦ 
¦      A + 20°C              ¦     >= 80        ¦       >= 80        ¦ 
¦      A + 70°C              ¦     >= 35        ¦       >= 40        ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la flexió     ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53452) (N/mm2)         ¦     >= 110       ¦       >= 135       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la compressió ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53454) (N/mm2)         ¦     >= 100       ¦       >= 140       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Mòdul d'elasticitat         ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53371) (N/mm2)         ¦     >= 3000      ¦       >= 3300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Sobre les dimensions nominals:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i d'altres característiques de subministrament 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes i anivellades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B552 - CLARABOIES QUADRADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al tancament de forats en cobertes amb o 
sense sòcol prefabricat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat 
- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat 
- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanca. 
No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia. 
Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de portar incorporades bandes o volanderes 
elàstiques de gruix >= 5 mm. 
Alçària de la claraboia:  >= 10 cm 
Alçària del sòcol:  >= 15 cm 
Transmissió de la llum: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦            ¦        Component de la claraboia       ¦ 
¦            ¦----------------------------------------¦ 
¦            ¦Una o dues làmines ¦Una làmina cel·lular¦ 
¦            ¦  de metacrilat    ¦   de metacrilat    ¦ 
¦------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Color òpal  ¦     >= 50%        ¦      >= 30%        ¦ 
¦Color gel   ¦     >= 80%        ¦      >= 50%        ¦ 
¦Transparent ¦     >= 90%        ¦      >= 85%        ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Índex de refracció ND 20 (DIN 53491):  <= 1,492 
Pes específic:  11,8  11,9 kN/m3 
Resistència a l'impacte (DIN 53453):  >= 2 cm N/mm2 
Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2 
Calor específica:  >= 1465 J/kg K 
Temperatura d'estovament (DIN 57302): 
- Claraboia circular:  >= 115°C 
- Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80°C 
Característiques mecàniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                            ¦     Component de la claraboia         ¦ 
¦                            ¦---------------------------------------¦ 
¦                            ¦Una o dues làmines¦Una làmina cel·lular¦ 
¦                            ¦   de metacrilat  ¦   de metacrilat    ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la tracció    ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53455) (N/mm2)         ¦                  ¦                    ¦ 
¦      A - 90°C              ¦        -         ¦       >= 110       ¦ 
¦      A - 40°C              ¦     >= 95        ¦          -         ¦ 
¦      A + 20°C              ¦     >= 80        ¦       >= 80        ¦ 
¦      A + 70°C              ¦     >= 35        ¦       >= 40        ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la flexió     ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53452) (N/mm2)         ¦     >= 110       ¦       >= 135       ¦ 
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¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la compressió ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53454) (N/mm2)         ¦     >= 100       ¦       >= 140       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Mòdul d'elasticitat         ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53371) (N/mm2)         ¦     >= 3000      ¦       >= 3300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Sobre les dimensions nominals:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i d'altres característiques de subministrament 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes i anivellades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B553 - CLARABOIES RECTANGULARS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al tancament de forats en cobertes amb o 
sense sòcol prefabricat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat 
- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat 
- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanca. 
No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia. 
Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de portar incorporades bandes o volanderes 
elàstiques de gruix >= 5 mm. 
Alçària de la claraboia:  >= 10 cm 
Alçària del sòcol:  >= 15 cm 
Transmissió de la llum: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦            ¦        Component de la claraboia       ¦ 
¦            ¦----------------------------------------¦ 
¦            ¦Una o dues làmines ¦Una làmina cel·lular¦ 
¦            ¦  de metacrilat    ¦   de metacrilat    ¦ 
¦------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦Color òpal  ¦     >= 50%        ¦      >= 30%        ¦ 
¦Color gel   ¦     >= 80%        ¦      >= 50%        ¦ 
¦Transparent ¦     >= 90%        ¦      >= 85%        ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
Índex de refracció ND 20 (DIN 53491):  <= 1,492 
Pes específic:  11,8  11,9 kN/m3 
Resistència a l'impacte (DIN 53453):  >= 2 cm N/mm2 
Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456):  >= 200 N/mm2 
Calor específica:  >= 1465 J/kg K 
Temperatura d'estovament (DIN 57302): 
- Claraboia circular:  >= 115°C 
- Claraboia quadrada o rectangular:  >= 80°C 
Característiques mecàniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                            ¦     Component de la claraboia         ¦ 
¦                            ¦---------------------------------------¦ 
¦                            ¦Una o dues làmines¦Una làmina cel·lular¦ 

¦                            ¦   de metacrilat  ¦   de metacrilat    ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la tracció    ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53455) (N/mm2)         ¦                  ¦                    ¦ 
¦      A - 90°C              ¦        -         ¦       >= 110       ¦ 
¦      A - 40°C              ¦     >= 95        ¦          -         ¦ 
¦      A + 20°C              ¦     >= 80        ¦       >= 80        ¦ 
¦      A + 70°C              ¦     >= 35        ¦       >= 40        ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la flexió     ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53452) (N/mm2)         ¦     >= 110       ¦       >= 135       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Resistència a la compressió ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53454) (N/mm2)         ¦     >= 100       ¦       >= 140       ¦ 
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦ 
¦Mòdul d'elasticitat         ¦                  ¦                    ¦ 
¦(DIN 53371) (N/mm2)         ¦     >= 3000      ¦       >= 3300      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Sobre les dimensions nominals:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i d'altres característiques de subministrament 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes i anivellades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B555 - MATERIALS PER A CLARABOIES TRANSITABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de vidre per a tancament de forats en cobertes, formant una claraboia plana i transitable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Peça de vidre emmotllat translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un motlle, 
sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix 
- Vidre colat translúcid i incolor, obtingut pel procediment de laminació, amb una de les seves cares gravada amb 
dibuix antilliscant, de 18 a 20 mm de gruix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, etc.) ni defectes 
detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 
La difusió lluminosa ha de ser uniforme. 
Pes de les peces: 
+------------------------------------+ 
¦  Dimensions del vidre   ¦  Pes     ¦ 
¦         (mm)            ¦ (kg)     ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦195 x 195 i 50 de gruix  ¦ 2,15 kg  ¦ 
¦300 x 300 i 25 de gruix  ¦   4  kg  ¦ 
¦    18/20 de gruix       ¦45 kg/m2  ¦ 
+------------------------------------+ 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO/R 140): 
- Vidre emmotllat:  >= 41 db 
- Vidre colat:  >= 36 db 
 
VIDRE EMMOTLLAT: 
Ha de tenir el perfil adequat per a la seva adherència amb el formigó. 
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Característiques tèrmiques i lluminoses: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Dimensions del vidre  ¦  Coeficient de     ¦      Factor de        ¦ 
¦                      ¦transmissió tèrmica ¦transmissió lluminosa  ¦ 
¦        (mm)          ¦      (W/m K)       ¦                       ¦ 
¦----------------------¦--------------------¦-----------------------¦ 
¦     195 x 195        ¦    <= 5,76         ¦      >= 0,90          ¦ 
¦     300 x 300        ¦            -       ¦      >= 0,89          ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix: 
     - Vidre de 50 mm:  ± 2 mm 
     - Vidre de 25 mm:  ± 1 mm 
 
VIDRE COLAT: 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Pes:  ± 2,5 kg/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
 
VIDRE EMMOTLLAT: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes. 
 
VIDRE COLAT: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit d'accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i d'accions químiques (impressions 
produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte a la 
vertical. Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o 
d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B55Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CLARABOIES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a l'execució i el funcionament de claraboies. 
S'han considerat els elements següents: 
- Comandament per a l'obertura de claraboia d'accionament manual, telescòpic o automàtic 
- Conjunt de perfils de fusta de pi roig que formen l'estructura del bastiment per a fixació de claraboies. 
 
COMANDAMENT: 
Ha de ser de mida reduïda, de fàcil col·locació i adaptable a la claraboia. 
No ha de tenir defectes per tal que el recorregut sigui progressiu i sense moviments bruscs. 
En el comandament d'accionament manual, el recorregut de la tija ha de ser graduable i ha de permetre fixar-la a 
diferents punts. 
En el comandament d'accionament telescòpic o automàtic, el recorregut de la tija ha de ser progressiu fins a la fi. 
 
BASTIMENT DE FUSTA: 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
S'admeten les esquerdes superficials produïdes per la dessecació. 
S'admeten fongs blaus. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Ha d'anar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
La permeabilitat a l'aire, mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa, ha de tenir uns valors inferiors als especificats 
en l'apartat 2.3 del DB HE 1. 

Llargària de les esquerdes degudes a l'assecatge:  <= 5% 
Superfície amb fongs blaus:  <= 20% 
Resistència a la compressió de la fusta:  >= 30 N/mm2 
Resistència a la flexió de la fusta:  >= 42 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant de la fusta:  >= 4,5 N/mm2 
Densitat seca:  0,45 - 0,80 kg/dm3 
Densitat verda:  0,57 - 0,90 kg/dm3 
Duresa mitja a la secció tangencial:  >= 1,3 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
COMANDAMENT: 
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de muntatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar la seva forma. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
- Permeabilitat a l'aire 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B56 - MATERIALS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
B56E - PERFILS D'ALUMINI PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'alumini anoditzat i junts d'estanquitat, per a suport de plaques de policarbonat per la formació de 
lluernaris de cobertes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil. 
La permeabilitat a l'aire, mesurada amb una sobrepressió de 100 Pa, ha de tenir uns valors inferiors als especificats 
en l'apartat 2.3 del DB HE 1. 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
- Permeabilitat a l'aire 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B56Z - MATERIALS AUXILIARS PER A LLUERNES I COBERTES ENVIDRADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de policarbonat per a tancament d'alvèols de plaques i part proporcional d'elements auxiliars de fixació. 
 
PERFILS: 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
Ha de tenir un tractament per l'absorció de la radiació ultraviolada, realitzat per coextrusió, que asseguri la 
homogeneïtat de la placa. 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, fibres lliures, 
bonys o porositats. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Massa:  >= 1700 g/m2 
Conductivitat tèrmica:  <= 3,6 W/m2 K 
Dilatació tèrmica:  <= 0,065 mm/m °C 
Coeficient de transmissió lluminosa:  >= 75% 
Absorció d'aigua 24 h (UNE 53028):  <= 10 mg 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Mòdul elasticitat:  >= 2100 N/mm2 
Resistència a l'estirament:  >= 55 N/mm2 
Radi mínim de curvatura:  >= 1500 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Amplària nominal:  ± 10 mm 
- Gruix:  ± 0,4 mm 
- Escairat:  ± 1° 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
El material i les característiques de l'element (qualitat, dimensions, forma, etc.), han de ser adequats per a la 
seva funció i no han de fer disminuir les característiques pròpies del lluernari col.locat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILS: 
Subministrament: Empaquetats, separats per llargàries, en funció de les mides del lluernari. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el 
nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERFILS: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ: 

Unitat formada per el conjunt d'elements de fixació necessaris per a col.locar un m2 de lluernari amb placa de 
policarbonat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5Z2 - MATERIALS PER A SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació de solera i empostissats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tauler hidrofugat de partícules de fusta aglomerades amb resina d'urea-melanina millorada, polimeritzada a alta 
temperatura i pressió 
- Placa prefabricada autoportant de formigó vibrat i armat, amb nervis longitudinals. 
 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic (UNE 56709): 
- Gruix 16 mm:  >= 6,50 kN/m3; <= 7,50 kN/m3 
- Gruix 25 mm:  >= 6,20 kN/m3; <= 7,20 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  2100 N/mm2; Mitjà:  2500 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  1900 kg/mm2; Mitjà:  2000 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56711): 
- Gruix 16 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  28 N/mm2 
- Gruix 25 mm: Mínim:  24,5 N/mm2; Mitjà:  25 N/mm2 
Inflament (UNE 56713): 
- Gruix 16 mm:  <= 3% 
- Gruix 25 mm:  <= 2% 
- Llargària:  <= 0,3% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56712): 
- Gruix 16 mm:  >= 0,6 N/mm2 
- Gruix 25 mm:  >= 0,55 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56720): 
- A la cara: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,4 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,2 kN 
- Al cantell: 
     - Gruix 16 mm:  >= 1,15 kN 
     - Gruix 25 mm:  >= 1,0 kN 
Absorció d'aigua (UNE 56713):   
- Hidrofugat:  <= 0,8% 
- Sense hidrofugar:  <= 6% 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Les peces no han de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llargària x amplària. 
Gruix:  >= 2 cm 
Pes:  <= 30 kg 
Sobrecàrrega admissible:  >= 2,50 kN/m2 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Fletxes:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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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 
 
TAULER D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha 
d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra. 
 
PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POST DE FUSTA O TAULER D'AGLOMERAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
 
 

B5Z3 - MATERIALS PER A ENTRAMATS I ENLLATATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a formació d'entramats i enllatats per a suport d'elements de cubrició. 
S'han considerat els elements següents de fusta de diferents procedències (pi, castanyer, pi roig o melis). 
- Llistó 
- Llata 
- Cabiró 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts ni estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials, produïdes per l'assecatge que no afectin les característiques de la fusta. 
Les 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. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre dels nusos vius: 
- Pi o melis:  <= 15 mm 
- Castanyer:  <= 5 mm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
+-----------------------------------+ 
¦               ¦Amplària ¦ Gruix   ¦ 
¦               ¦nominal  ¦nominal  ¦ 
¦               ¦  (mm)   ¦ (mm)    ¦ 
¦---------------¦---------¦---------¦ 
¦   Llistó      ¦  ± 1    ¦ ± 1     ¦ 
¦Llata o cabiró ¦  ± 2    ¦ ± 2     ¦ 
+-----------------------------------+ 
- Llargària nominal:  ± 20 mm/m (no acumulatiu) 
- Fletxes: <= 5 mm/m, <= 10 mm/total 
- Perpendicularitat dels angles:  ± 15° 
 
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 terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B5ZA - MATERIALS PER A CARENERS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials i peces especials per a formació de careners de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 
- Carener format amb planxa obtinguda per un procés de laminació 
- Peça per a carener obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter acolorit en massa. 
- Peça per a carener de ceràmica obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cuita d'una pasta argilosa. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
PEÇA DE MORTER DE CIMENT: 
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o perjudiquin la 
estanquitat. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
Excepte la peça de color envellit, la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de portar dos forats fets o insinuats. 
Resistència a flexió transversal: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦        Teules amb acoblament            ¦Teules sense  ¦ 
¦               ¦                                         ¦ acoblament   ¦ 
¦               ¦-----------------------------------------¦--------------¦ 
¦               ¦       Perfilades          ¦   Planes    ¦              ¦ 
¦---------------¦---------------------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Altura        ¦   d > 20    ¦20 >= d >= 5 ¦   d < 5     ¦              ¦ 
¦ d'ona (mm)    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
¦---------------¦-------------¦-------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Amplària      ¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦          -   ¦ 
¦ efectiva (mm) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦--------------¦ 
¦ Resistència   ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦  800 ¦    550       ¦ 
¦ a flexió (N)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Gelabilitat (25 cicles):  Ha de cumplir 
Permeabilitat:  Ha de complir 
Envelliment accelerat (MELC 12.94):  Ha de complir 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 4 mm 
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- Gruix:  ± 1 mm 
- Amplària efectiva: 
     - Teula amb ensamblatge:  ± 5 mm 
     - Teula sense ensamblatge:  ± 3 mm 
- Planor:  <= 3 mm o 1/100 de l'amplària efectiva de la teula 
Les dades anteriors s'han de verificar segons la EN 490 1995. 
 
PEÇA PER A CARENER DE CERÀMICA: 
No ha de tenir deformacions o altres defectes visibles. 
Ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la la fractura ha de ser homogènia i de gra 
fi. 
Resistència a la flexió (UNE 67-035):  >= 100 kg 
Resistència a l'impacte (bola d'acer 
de 200 g des de 25 cm, UNE 67-032):  No s'ha de trencar ni escrostonar 
Gelabilitat (UNE 67-034):  No gelables 
Permeabilitat (UNE 67-033):  >= 2 h 
Fissures i esquerdes (UNE 67-024):  Nul·les 
Exfoliacions i laminacions (UNE 67-024):  Nul·les 
Nombre d'escrostonaments (UNE 67-039): 
- En cara vista:  Cap de dimensió mitjana > 15 mm 
- En tota la peça:  <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm 
Toleràncies: 
- Dimensió nominal respecte a la mitjana de la mostra:  ± 2% 
- Dimensió d'una peça respecte a la mitjana de la mostra:  ± 2% 
- Fletxa en les generatrius:  ± 1% 
- Fletxa en les arestes:  ± 2% 
- Planor:  ± 2,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PEÇA PER A CARENER DE CERÀMICA O MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim, situats verticalment amb les filades separades per fustes, si 
estan soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
* UNE-EN 490:1995 Tejas y accesorios de hormigón. Especificaciones de producto (versión oficial EN 490:1994) 
 
 
 

B5ZB - MATERIALS PER A AIGUAFONS I CANALS INTERIORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de planxa metal·lica plegada per a resolució dels punts d'inflexió i encontre amb altres elements, del vessant 
de la coberta (aiguafons, canals interiors, esquena d'ase, etc.). 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 

Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
 
 

B5ZC - MATERIALS PER A ESQUENES D'ASE I CANVIS DE PENDENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de planxa metal·lica plegada per a resolució dels punts d'inflexió i encontre amb altres elements, del vessant 
de la coberta (aiguafons, canals interiors, esquena d'ase, etc.). 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
 
 

B5ZD - MATERIALS PER A MINVELLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge. 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
 

 

B5ZE - MATERIALS PER A RÀFECS I VORES LLIURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZE54B4. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements especials per a formar els ràfecs o vores lliures de les cobertes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a vora lliure i abocador a la canal de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC 
- Ràfec o vora lliure de planxa obtingut per un procés de laminació 
- Peça de morter de ciment, obtinguda per l'adormiment i l'enduriment d'un morter acolorit en massa 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
- Planxa d'acer galvanitzat 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC: 
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn. 
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin dissolvents o altres 
materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC. 
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, dissolvents i 
altres. 
Gruix: 
- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 
- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm 
 
PEÇA DE MORTER DE CIMENT: 
No ha de tenir fissures, deformacions o altres defectes visibles que impedeixin el muntatge o perjudiquin la 
estanquitat. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
Excepte la peça de color envellit, la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de portar dos forats fets o insinuats. 
Resistència a flexió transversal: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦               ¦        Teules amb acoblament            ¦Teules sense  ¦ 
¦               ¦                                         ¦ acoblament   ¦ 
¦               ¦-----------------------------------------¦--------------¦ 
¦               ¦       Perfilades          ¦   Planes    ¦              ¦ 
¦---------------¦---------------------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Altura        ¦   d > 20    ¦20 >= d >= 5 ¦   d < 5     ¦              ¦ 
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¦ d'ona (mm)    ¦             ¦             ¦             ¦              ¦ 
¦---------------¦-------------¦-------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Amplària      ¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦>= 300¦<= 200¦          -   ¦ 
¦ efectiva (mm) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
¦---------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦--------------¦ 
¦ Resistència   ¦ 2000 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1000 ¦ 1200 ¦  800 ¦    550       ¦ 
¦ a flexió (N)  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦              ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Gelabilitat (25 cicles):  Ha de cumplir 
Permeabilitat:  Ha de complir 
Envelliment accelerat (MELC 12.94):  Ha de complir 
Diàmetre dels forats per a clavar-les:  >= 0,3 cm 
Separació dels forats al cantell:  >= 2,5 cm 
Gruix:  >= 8 mm 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 4 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Amplària efectiva: 
     - Teula amb ensamblatge:  ± 5 mm 
     - Teula sense ensamblatge:  ± 3 mm 
- Planor:  <= 3 mm o 1/100 de l'amplària efectiva de la teula 
Les dades anteriors s'han de verificar segons la EN 490 1995. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En piles de dos palets, com a màxim, situats verticalment amb les filades separades per fustes, si 
estan soltes, i sempre de manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
PECES DE MORTER DE CIMENT: 
* UNE-EN 490:1995 Tejas y accesorios de hormigón. Especificaciones de producto (versión oficial EN 490:1994) 
 
 
 

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 
- 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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B5ZG - MATERIALS PER A JUNTS DE COBERTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a junts de dilatació de cobertes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Cavalló de planxa de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de 
laminatge 
- Peça obtinguda per un procés d'emmotllament de formigó de ciment pòrtland blanc i sorra de marbre 
S'han considerat els tipus de planxa següents: 
- Planxa de zinc 
- Planxa de coure 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
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La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
PEÇA DE FORMIGÓ DE CIMENT BLANC: 
La granulometria del marbre ha de ser contínua i homogènia. 
El color ha de ser uniforme en tota la superfície. 
Cal que tingui la forma adequada per encaixar en el junt. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser amplària x gruix. 
Absorció d'aigua en pes:  <= 15% 
Resistència al desgast:  <= 4 mm 
Gelabilitat:  No ha de tenir senyals de trencament o de deteriorament 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 2 mm/m,  ± 3 mm/total 
- Amplària: 
     - Peça de 25 a 30 cm d'ample:  ± 1 mm 
     - Peça de 40 a 45 cm d'ample:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELEMENTS DE PLANXA: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PEÇA DE FORMIGÓ DE CIMENT BLANC: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B5ZH - CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
 
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: 
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant 
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com 
a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per 
laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces 
de muntatge 
- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de 
muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
 

PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
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% 
 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
Gruix:  >= 1,7 mm 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 1 mm 
 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall perpendicular i sense 
rebaves. 
 
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT: 
Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN 
Tipus d'acer:  S235JR 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre: 
     - Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 
     - Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm 
Reixa circular: 
- Amplària (200-250 mm):  ±2mm 
 
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. 
 
REIXA: 
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Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra impactes. 
 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦   Planxa d'acer galvanitzat    ¦              PVC rígid             ¦ 
¦--------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦- Nom del fabricant o marca     ¦  - Nom del fabricant o marca       ¦ 
¦  comercial                     ¦    comercial                       ¦ 
¦- Tipus i grau de l'acer        ¦  - Diàmetre, llargària i d'altres  ¦ 
¦- Dimensions del producte       ¦    característiques del producte   ¦ 
¦- Acabat i massa del recobriment¦  - Data de la fabricació           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Embalats en caixes. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
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. 
 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B5ZJ - MATERIALS ESPECIALS PER A CANALS EXTERIORS 
 
 
 
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: 
- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com 
a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a màxim, obtinguda per 
laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés d'immersió contínua amb accessoris i peces 
de muntatge 
- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de 
muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 
 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 
     - Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 
Llargària:  200 - 300 cm 
Toleràncies: 
- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 
- Llargària:  ± 5 mm 
 
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% 
 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina:  >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir 
Tipus d'acer:  S235JR 
 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
Gruix:  >= 1,7 mm 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦   Planxa d'acer galvanitzat    ¦              PVC rígid             ¦ 
¦--------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦- Nom del fabricant o marca     ¦  - Nom del fabricant o marca       ¦ 
¦  comercial                     ¦    comercial                       ¦ 
¦- Tipus i grau de l'acer        ¦  - Diàmetre, llargària i d'altres  ¦ 
¦- Dimensions del producte       ¦    característiques del producte   ¦ 
¦- Acabat i massa del recobriment¦  - Data de la fabricació           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs protegits 
contra impactes. 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: Embalats en caixes. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
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UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
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. 
 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B5ZZJLNT. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge 
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta 
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de 
suport de carener 
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa 
a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm 
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base 
de 40x40 cm 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una 
platina d'acer galvanitzat per a ancoratge 
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat 
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula 
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera 
formada per un rodó d'acer galvanitzat 
 
PEÇA DE PLANXA: 
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar 
recolzat sobre la paret. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials. 
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5. 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5 
 
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Toleràncies: 
- Desenvolupament:  ± 3 mm 
- 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. 
Amplària de la vessant de plom:  120 mm 
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m 
 
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA: 
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport. 
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport. 
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
 
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ: 
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts. 
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PECES D'ACER: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
 
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B61 - MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61C - VIDRES EMMOTLLATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de vidre translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un motlle, sotmesa 
posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix. 
S'han considerat els tipus de vidre emmotllat següents: 
- Peça doble composta per dues peces senzilles íntimament unides, que formen una cambra estanca d'aire deshidratat 
- Peça senzilla 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, etc.) ni defectes 
detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 
La difusió lluminosa ha de ser uniforme. 
La peça de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir l'adherència amb el formigó. 
Pes: 
+----------------------------------------+ 
¦Dimensions del vidre (mm)  ¦  Pes (kg)  ¦ 
¦---------------------------¦------------¦ 
¦      190 x 190 x 3        ¦   1,25     ¦ 
¦      300 x 60 x 40        ¦   1,35     ¦ 
¦      305 x 147 x 3        ¦   1,65     ¦ 
¦      240 x 115 x 8        ¦   4,08     ¦ 
¦      200 x 200 x 8        ¦   5,8      ¦ 
¦      240 x 240 x 80       ¦   7,5      ¦ 
+----------------------------------------+ 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
 
PEÇA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE: 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Paraments exteriors:  <= 3,5 W/m2 K 
- Paraments interiors:  <= 2,35 W/m2 K 
Índex d'atenuació acústica global 
entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 41 dB 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 3 mm 
 
PEÇA SENZILLA: 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Paraments exteriors:  <= 5,2 W/m2 K 
- Paraments interiors:  <= 3,7 W/m2 K 
Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 45 dB 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B61G - PLAQUES D'ESCAIOLA PER A ENVANS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Placa encadellada d'escaiola, de cara llisa, de gruix comprés entre 50 mm i 150 mm (ambdós inclosos), amb possibles 
addicions d'altres matèries. 
S'han considerat els següents tipus de panells: 
- Panells de densitat alta 
- Panells de densitat mitjana 
- Panells de densitat baixa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14-1-1991. 
Les cares han de ser planes i les vores han d'estar encadellades. 
Les arestes i els angles han de ser rectes. 
No han de tenir eflorescències, forats ni escantonaments. 
Densitat (d): 
- Panells de densitat alta:  1 100 =< d =< 1 500 kg/m3 
- Panells de densitat mitjana:  800 =< d =< 1 100 kg/m3 
- Panells de densitat baixa:  600 =< d =< 800 kg/m3 
Duresa superficial: 
- Panells de densitat alta:  >= 80 unitats Shore C 
- Panells de densitat mitjana:  >= 55 unitats Shore C 
- Panells de densitat baixa:  >= 40 unitats Shore C 
Resistència mecànica a la flexió:  Complirà les especificacions de la norma UNE-EN 12859 
pH superficial: 
- Panells de pH normal:  6,5 =< pH =< 10,5 
- Panells de pH baix:  4,5 =< pH =< 6,5 
El contingut mig d'humitat dels panells ha de ser < 6%. Cap valor individual pot superar el 8%. 
- 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 
- Conductivitat tèrmica (W/mK): Els valors nominals de la conductivitat tèrmica del guix utilitzat en la fabricació 
de les plaques han de ser els definits a la Taula 1 de la UNE EN 12859. 
Toleràncies: 
- Densitat: No hi ha d'haver desviacions > 5% del valor mig 
- Llargària nominal:  ± 5 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i rígida, en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
Els panells de guix han de marcar-se, de manera clara, sobre l'embalatge o sobre l'albarà de lliurament, amb la 
següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma UNE-EN 12859 
- Nom, marca comercial i altres mitjans d'identificació del fabricant dels panells 
- Data de fabricació 
- Designació dels panells segons l'apartat 7 de la norma UNE-EN 12859 
- 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 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12859:2001 Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo 
UNE-EN 12859/A1:2004 Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 

B61Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a col·laborar en l'execució de parets i envans d'obra de fàbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Connector fet amb filferro d'acer inoxidable per a traves de parets en forma de doble triangle o amb forma de Z o L 
amb dues volanderes de plàstic una per a trencaaigües i l'altra per a fixació de plaques aïllants 
- Connector fet amb rodó d'acer galvanitzat de 6 mm de diàmetre amb forma de Z, per a traves de parets 
- Perfil en forma d'U de PVC rígid per a bastiments de parets de vidre emmotllat 
- Perfil de PVC rígid per a junts de de parets de vidre emmotllat 
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer treballada a taller amb un o dos plecs 
- Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer galvanitzat treballada a taller amb un plec per a traves de 
parets 
 
CONNECTOR DE DOBLE TRIANGLE: 
Ha de tenir un trenat central amb un gir complet, com a mínim. 
Radis de curvatura:  >= 13 mm 
Llargària del trenat central:  >= 35 mm 
El fabricant ha de declarar el gruix mínim de la junta de morter per a cada tipus de clau. 
El producte ha d'estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a la seva 
manipulació. 
Tolerància : 
- Llargària: ±2,5 mm 
 
CONNECTOR PER A TRAVES DE PARETS EN FORMA DE Z O L: 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El fabricant ha de declarar el gruix mínim de la junta de morter per a cada tipus de clau. 
El producte ha d'estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a la seva 
manipulació. 
Tolerància : 
- Llargària: ±2,5 mm 
 
ELEMENTS 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. 
El fabricant ha de declarar el gruix mínim de la junta de morter per a cada tipus de clau. 
El producte ha d'estar dissenyat per evitar vores tallants i punxegudes o bé portar instruccions per a la seva 
manipulació. 
Tolerància : 
- Llargària: ±2,5 mm 
 
PERFIL DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme, sense rebaves ni fissures. 
Gruix: 
- Perfil per a bastiment:  5 mm 
- Perfil per a junts:  2 mm 
 
ANCORATGE DE PLATINA D'ACER: 
Els plecs han de tenir un radi de curvatura suficient per no produir esquerdes ni fissures. 
Els plecs han de quedar a escaire. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Toleràncies: 
- Llargària: + 3 mm, - 0 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONNECTOR PER A TRAVÉS DE PARETS: 
Subministrament: Empaquetats. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
Els productes de la construcció han de portar en un 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 símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o 
documentació adjunta i ha de contenir la següent informació:  
     - Número de la norma (UNE-EN 845-1) 
     - Nom del fabricant, marca identificadora i direcció registrada del fabricant o representant. 
     - El número de referència únic, nom o codi que identifiqui el tipus de producte i el relacioni amb la descripció 
i designació. 
     - Els dos últims dígits de l'any en que es va imprimir el marcatge 
     - Descripció del producte, nom genèric, material, dimensions, us previst, instruccions de muntatge i tota la 
informació necessària d'acord amb la UNE-EN 845-1. 

     - Informació sobre els requisits essencials: 
          - Resistència a la compressió 
          - Resistència a la tracció 
          - Resistència al pandeig 
          - Capacitat de protecció contra l'aigua 
          - Resistència a tallant 
          - Característiques del rendiment de durabilitat (contra la corrosió) 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
PERFIL DE PVC: 
Subministrament: En llargàries de 4 m en perfils per a bastiments i per a junts horitzontals, en els perfils per a 
junts verticals la llargària està en funció de les mides de l'emmotllat del vidre. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CONNECTORS DE DOBLE TRIANGLE, EN FORMA DE Z O L. 
UNE-EN 845-1:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, 
colgadores, ménsulas y ángulos. 
 
PERFIL PVC P/PARETS VIDRE 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B63 - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
B63Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments de plaques conformades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera formada amb planxa d'acer obtinguda per un procés de laminatge i galvanitzada en calent per un procés 
d'immersió contínua, amb accessoris i peces de muntatge. 
- Pal prefabricat autoresistent de formigó armat de 10x17 cm de secció. 
 
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir una superficíe llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,07 mm 
- Planor:  ± 1 mm 
 
PAL DE FORMIGÓ ARMAT: 
Les seves cares han de ser planes i de superfície uniforme, sense rebaves, armadures visibles o buits en la seva 
massa. 
Ha d'estar suficientment armat per poder suportar els esforços als quals ha d'estar sotmès. 
Característiques essencials: 
-  Capacitat portant. D'acord amb UNE-EN-12839  
-  Durabilitat de la capacitat portant i al glaç-desglaç.  D'acord amb UNE-EN-12839  
Característiques de la superfície: 
-  Acabat de la superfície segons motllo: l'àrea total de cavitats no ha de superar el 3% de la superfície de formigó 
i ninguna cavitat ha de ser > 150 mm2 
- Acabat de la superfície tractada: ha d'estar d'acord amb documentació fabricant o amb mostres acceptades prèviament 
per la DF. 
-  Extrems de l'element: En els elements pretesats els extrems dels filferros han d'estar enrasats amb les parts 
visibles dels elements , i posteriorment coberts amb productes resistents a l'aigua dels que es conegui la seva 
durabilitat. Els extrems superiors dels postes armats han de tenir una forma que permeti el lliscament de l'aigua. 
-  Superfícies d'acoblament:  Les superfícies d'acoblament no han de tenir defectes o rebaves que puguin impedir el 
muntatge dels elements.  
Toleràncies: 
-  Alçària:  ± 1% 
-  Dimensions transversals:  ± 3 mm 
-  Rectitud:  <= 0,5% 
-  Situació dels forats: ± 5 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries per a garantir la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre un jaç de taulons, alineats verticalment, situats entre 10 i 20 cm dels extrems 
i en el centre, sense contacte directe amb el terra. 
 
PAL DE FORMIGÓ ARMAT: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
-  Nom o marca identificativa i direcció declarada del fabricant 
-  Les dues últimes xifres de l'any d'impressió de marcatge 
-  Referència a la norma UNE-EN 12839: 2001 
-  Informació sobre les característiques mandatades : descripció i informació del producte, inclosos valors declarats 
considerats en la taula ZA.1. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CANTONERA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
 
PAL DE FORMIGÓ ARMAT: 
UNE-EN 12839:2001 Elementos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
 
 
 

B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a tanques d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B64Z - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a tancaments metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
de planxa metàl·lica. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la tanca amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen la tanca. 
No ha de tenir defectes que puguin afectar el seu funcionament. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 
d'apertura. 
 
ELEMENTS DE TUB: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Diàmetre:  ± 1,2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca 
mòbil de malla metàl·lica 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els mecanismes 
d'apertura. 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 
 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Diàmetre:  ± 1,2 mm 
- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport de tancaments de cartó-
guix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons 
les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 
manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- 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 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat 
del perfil) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- 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 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera 
visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i 
ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            286 

     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la 
brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 

B6M - MATERIALS PER A TANCAMENTS CORTINA 
B6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'alumini per a formar l'estructura de montants i travessers d'un tancament cortina, amb tots els elements 
complementaris per a la subjecció dels vidres i els plafons, com son ara els presors d'alumini, els distanciadors de  
poliamida, el junt de cautxú per al vidre i les tapetes, d'alumini o de perfil de goma de silicona, segons el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Muntant central 
- Muntant de cantonada cóncava 
- Muntant de cantonada convexa 
- Muntant de cantonada d'angle variable 
- Travesser 
S'han considerat els acabats següents: 
- Anoditzat 
- Lacat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils i els elements auxiliars han de tenir les característiques dimensionals, la forma i el color 
indicats a la DT. 
El moment d'inèrcia dels perfils ha de ser l'indicat a la DT, o en els seu defecte ha de tenir un valor que 
garanteixi que les fletxes dels perfils col·locats, amb la càrrega del tancament, i la pressió de vent considerada 
per a la zona sigui  menor a 1/500 a la llargària dels perfils. 
Els diferents elements han de tenir un sistema de muntatge compatible que permeti l'ensamblatge del conjunt del 
tancament cortina i la seva fixació als suports. 
L'acabat superficial no ha de tenir defectes, com ara bonys, cops, ratlles, etc. 
Els perfils han de ser d'alumini de qualitat L-3441 (UNE 38-337), amb un gruix mínim de paret de 2 mm. 
Els talls del perfils han de ser rectes i nets, i si han de quedar a la vista, han de tenir el mateix acabat 
superficial que la resta del perfil. 
 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
L'anoditzat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat EWAA-EURAS (QUALANOD), o en el seu 
defecte que aporti un certificat amb el resultat dels assajos previstos a la norma UNE 38010. 
Gruix de l'anoditzat en funció de l'us del perfil (UNE 38-013): 
- Ambient normal amb neteja freqüent:  > 15 micres 
- Ambient marí o industrial:  > 20 micres 
Qualitat del segellat (UNE 38-017):  valor  =< 2 
Resistència a la llum (UNE 38-024):  => 9 
Resistència a la radiació ultraviolada (UNE_EN 12373-8):  Ha de complir 
 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
El lacat ha d'estar fet per una industria que disposi de la Marca de Qualitat QUALICOAT, o en el seu defecte aportar 
un certificar amb el resultat del assajos establerts per aquesta marca de qualitat. 
Gruix de la capa de polièster (ISO 2360) en funció del tipus de recobriment: 
     - Pols:  > 60 micres 
     - Pols en dues capes, una de fons i una opaca:  > 110 micres 
- Pintures líquides: 
     - PVDF en dues capes:  > 35 micres 
     - PVDF metàl·liques a tres capes:  > 45 micres 
     - Polièster de silicona sense primari:  > 30 micres 
     - Altres pintures termodúctils:  > 50 micres 
     - Pintures de dos components:  > 50 micres 
     - Pintures electroforètiques:  > 25 micres 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1: 
- Absorció d'aigua per capil.laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA 
 
 
 

B6Z - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a la formació de la caixa de persiana. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Caixa de persiana de ceràmica armada, de formigó armat o d'escuma de poliestirè expandit per a revestir 
- Peça ceràmica en forma de L, per a formar juntament amb d'altres, la caixa de persiana 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes, buits, deformacions ni escantonaments a les arestes. 
Expressió de les mides:  Alçària x fondària 
Toleràncies: 
     - Fondària: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦Material   ¦         Fondària de la peça             ¦ 
¦           ¦-----------------------------------------¦ 
¦           ¦4 cm       16 cm      20 cm      25 cm   ¦ 
¦-----------¦-----------------------------------------¦ 
¦Ceràmica   ¦         - ± 3 mm     ± 4 mm     ± 5 mm  ¦ 
¦Formigó    ¦± 2 mm     ± 3 mm     ± 3 mm         -   ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
- Llargària:  ± 1,5% llargària nominal 
- Alçària:  ± 3 mm 
 
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició i posterior dessecatge a una temperatura de 105°C) en mes d'un 10%, ni han de provocar més escrostonaments 
dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Escrostonats, superfície afectada:  <= 15% 
Fissures:  No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 0,15 g/m2 min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 22% 
Gelabilitat (UNE 67-028):  No gelable 
Envanets entre forats:  >= 0,5 cm 
Envanet entre forat i cara exterior:  >= 0,6 cm 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 3 mm/m 
 
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT: 
Gruix:  >= 3 cm 
Resistència a la compressió del formigó:  >= 17,5 N/mm2 
Absorció d'aigua, en pes:  <= 6% 
ESCUMA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
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Reacció al foc classe M1 
Densitat: 30-35 Kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
 
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT: 
Subministrament: Ha d'arribar a l'obra amb la resistència prevista. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7119080,B7117060. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- AB: Làmina formada per una armadura impregnada de betum asfàltic fins a la saturació. 
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense 
protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LOM: Làmina d'oxiasfalt modificat amb polímers elastomèrics formada per una o vàries armadures, recobertes amb 
màstics bituminosos modificats a base d'oxiasfalt modificat, material antiadherent de plàstic, de superfície no 
protegida o amb autoprotecció metàl·lica. 
- LBME: Làmina extruïda de betum modificat amb polímers formada a base d'un màstic de betum modificat amb polímers, 
acabat antiadherent de plàstic i que eventualment, pot portar un reforç de feltre de fibra de vidre a la cara 
interna. Fabricada per extrussió i calandratge. 
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge. 
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o 
vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb 
autoprotecció (mineral o metàl·lica). 
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries 
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció 
(mineral o metàl·lica). 
- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material 
antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció 
mineral o metàl·lica. 
S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- FO: Feltre cel·lulòsic 
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester 
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de poliester 
- PE: Film de poliolefina 
- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de poliester 
- TJ: Teixit de jute 
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini 
- NA: Sense armadura 
S'han considerat els tipus d'armadures bituminoses següents: 
- AB- FV: Feltre inorgànic de fibra de vidre 
- AB-FO: Feltre orgànic de fibres vegetals i/o animals 
- AB-TV: Teixit inorgànic de fibra de vidre 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 l'armadura bituminosa (AB), i 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 per el 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 2000):  <= valor declarat 
per el fabricant 
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl.lica (UNE-EN 1108):  <= 
valor declarat per el 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 per el fabricant 
          - Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada per el 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 
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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 per el fabricant 
 
LÀMINA PERFORADA LO-40/P: 
Les perforacions han d'estar distribuides uniformement a tota la superfície de la làmina. 
Diàmetre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm 
Superfície perforada:  <= 10%,   >= 2,4% 
 
LÀMINA 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 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 
 
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 DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i 
aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a impermeabilització de cobertes 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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 impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, que requereixen 
assaig, classificats segons UNE-EN 13501-5: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F o productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, de 
classe Froof: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
- Productes per a impermeabilització de cobertes no subjectes a la reglamentació de reacció al foc 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES 
ENTERRADES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 
- Data de fabricació 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
     - Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal.lació previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o per a estanquitat en estructures enterrades, 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, 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 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, subjectes a la reglamentació 
de reacció al foc classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, no subjectes a la 
reglamentació de reacció al foc: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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. 
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B72 - PLAQUES BITUMINOSES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa prefabricada feta amb una armadura de feltre inorgànic, recobriment bituminós, acabat de protecció mineral a la 
cara exterior i material antiadherent a la cara interior. 
 
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 placa ha de tenir un aspecte uniforme, sense defectes (forats, vores esqueixades, trencaments, esquerdes, 
clivelles, etc.). 
L'acabat de protecció ha de ser de granulat mineral de mida adequada i sense pols. Ha d'estar encastat i adherit 
sòlidament al recobriment bituminós. Ha de protegir al betum de la radiació UV. 
S'ha de distribuir uniformement a tota la superfície. Si té un tractament de color, aquest ha de ser estable als 
agents atmosfèrics i no s'ha de destenyir amb l'aigua. 
L'acabat de la cara interior ha de permetre extreure les plaques individualment del seu embalatge, sense que pateixin 
cap desperfecte. 
Ha de tenir les característiques subjectives de forma i color fixades per la DF. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats. 
El material presentat en plaques no ha d'estar adherit a la temperatura de 35°C. 
Dimensions (sense considerar faldilles ni ranures guía): 
- Amplària:  <= 1200 mm 
- Alçària:  >= 250 mm 
Massa mínima del betum:  >= 1300 g/m2 
Resistència a la tracció: 
- En direcció de l'amplària:  >= 600 N/50 mm 
- En direcció de l'alçària:  >= 400 N/50 mm 
Resistència a l'esquinçament (plaques que han d'anar clavades):  >= 100 N 
Absorció d'aigua:  <= 2% 
Resistència a la radiació UV:  No s'han de produir esquerdes ni fissures 
Resistència a la fluència a temperatura elevada:  <= 2 mm 
Adhesió dels grànuls de protecció:  <= 2,5 g 
Resistència al pelat (plaques amb autoprotecció metàl.lica):  >= 0,2 N/mm 
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: 
- Dimensions fixades pel fabricant:  ± 3 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 544. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Embalada en palets. 
Emmagatzematge: Les plaques s'han de mantenir en el seu envàs, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja 
i la humitat. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada paquet hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant i del producte 
- Referència a la norma EN 
- Tipus de material 
- Data de fabricació 
- Tipus d'armadura, recobriment i acabat superficial designats segons l'apartat 8.1 de la norma UNE-EN 544 
- Existència o no de sistema adhesiu: punts o bandes o superfície autoadhesiva 
- Color 
- 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 nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Tipus de producte i us previst 
     - Referència a la norma europea EN 

     - Informació sobre les característiques essencials 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes subjectes a reglamentació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B, C, D o E; 
- Productes per a cobertes subjectes a reglamentació de comportament front a un foc exterior; 
- Productes subjectes a reglamentació sobre substàncies reglamentades: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes subjectes a reglamentació de reacció al foc, classificats en classe F 
- Productes per a cobertes subjectes a reglamentació de comportament front a un foc exterior; classificats com a 
Froof o sense necessitat d'assaig 
- Productes no subjectes a reglamentació sobre substàncies reglamentades: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
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: 
- 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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 544:2006 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Especificaciones de producto y métodos de 
ensayo. 
 
 
 

B74 - LÀMINES DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla de poliester 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc). 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o productes que continguin 
dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels plastificants del PVC. La làmina no resistent a la 
intèmperie no s'han d'exposar als raigs solars. 
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de tenir una resistència 
adequada a la deslaminació. 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir 
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat per el fabricant 
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 
- Resistència a l'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 
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- 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 
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-
5. 
Toleràncies: 
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10% 
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5% 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 
 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats 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) (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) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies: 
     - Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses: 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i 
preses: 
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o 
sòlids: 
     - Durabilitat: 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o 
sòlids o per embassaments i preses: 
     - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415) 
 
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin resistència a la 
intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs ultraviolats. 
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT 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. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- Identificació del producte 
- Llargària i amplària nominals 
- Gruix o massa 
- Indicació del tipus de PVC 
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
     - El nom o la marca comercial 
     - L'adreça enregistrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i 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 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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 impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, que requereixen 
assaig, classificats segons UNE-EN 13501-5: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F o productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, de 
classe Froof: 
     - 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de 
cubiertas. Definiciones y características. 
 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas. 
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente 
a fluídos 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 cofinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 
 
 

B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
B752 - PASTES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Producte semifluid per a la formació de revestiments flexibles, apte per a ser aplicat amb brotxa, rodet o per 
polvorització. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cautxú líquid per a impermeabilitzacions d'aplicació en fred. 
- Polímer en dispersió aquosa 
 
CAUTXÚ LÍQUID: 
Es vulcanitza a l'aire per mineralització i es converteix en una massa consistent i elàstica. 
Ha de tenir la consistència adequada per la seva aplicació amb rodet. 
Resistència a la temperatura:  - 10°C a + 100°C 
Resistència als raigs ultraviolats:  Bona 
Estabilitat química:  Resisteix les solucions àcides,  No resisteix els olis o greixos 
Impermeabilitat a l'aigua (2 bar i 2,5 mm de gruix):  Ha de complir 
Allargament fins el trencament:  >= 300% 
 
POLÍMER: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i acabat d'obrir, ha de quedar homogeni mitjançant agitació d'una espàtula apropiada i no ha de 
tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs. 
- Densitat relativa a 23°C ± 2°C (UNE 53346):  1,1  1,5 kg/dm3 
- Matèria fixa a 105ºC (UNE 48087):  >= 50% en pes 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (UNE 48086):  
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 24 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la tracció (UNE 53165):  >= 1,0 MPa 
- Allargament en el trencament (UNE 53165):  >= 250% 
- Doblegat a  5ºC (UNE 53358):  Sense esquerdes 
- Resistència a la percussió (UNE 53358):  >= 200 mm 
- Envelliment accelerat a 70ºC, 1000h, pèrdua d'allargament (UNE 53104):  <= 40% 
- Envelliment tèrmic (UNE 53358): 
     - Pèrdua de massa:  <= 10% 
     - Pèrdua d'allargament:  <= 35% 
- Resistència als productes químics (UNE 53358):  Ha de Complir 
- Resistència als microorganismes (UNE 53358):  Ha de Complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 

- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
CAUTXÚ LÍQUID: 
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directe. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
POLÍMER: 
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directe, 
a una temperatura no superior a 5ºC. 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CAUTXÚ LÍQUID: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
POLÍMER: 
* UNE 53413:1987 Plásticos. Revestimientos flexibles a base de polímeros en dispersión acuosa, sin armadura, para 
impermeabilizaciones "in situ" en la edificación. Características y métodos de ensayo. 
 
 
 

B755 - MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat per a la 
impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica. 
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització: 
- Membrana rígida 
- Membrana elàstica 
- Penetració capil.lar 
- Obturació 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA: 
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un revestiment rígid 
sobre el suport. 
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en pols de base ciment 
amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla d'ambdós components dona com a resultat 
un revestiment impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport sense que apareguin 
fissures. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat per el fabricant  
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat en la Taula 2 de la UNE-EN 1504-2 
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat per el fabricant 
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor declarat per el 
fabricant als 7 dies 
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat per el fabricant  
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat per el fabricant  
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat per el fabricant  
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat per el fabricant  
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat per el fabricant  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3% 
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10 E-06 K-1 
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la 
UNE-EN 1504-2 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): 
     - Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 
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     - Classe II:  < 50 m i <= 5 m 
     - Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua) 
- Absorció capil.lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh 
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 1062-11):  Ha de 
complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2 
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2 
- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2 
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2 
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la 
UNE-EN 1504-2 
- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2 
- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat en la Taula 5 de la UNE-EN 1504-2 
 
PENETRACIÓ CAPIL.LAR: 
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat i en el procés 
d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que obturen la xarxa capil.lar del 
material. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Densitat aparent en pols (ISO 2811) 
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05- 203):  sense deteriorament superficial 
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8) 
 
OBTURACIÓ: 
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on no es pot aplicar un 
sistema de membrana impermeable. 
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel. 
Ha de ser compatible amb el formigó armat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids  
- Instruccions per la mescla i l'aplicació 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser 
aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla  
     - Mètode d'aplicació 
     - Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 
     - Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 
     - Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles 
     - Apte per a aigua potable, en el seu cas 
     - Resistència a agents químics, en el seu cas 
- Condicions d'emmagatzematge 
- Especificacions de salubritat i seguretat 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA: 
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, 
requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el 
hormigón. 
 
MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B75Z - MATERIALS PER A PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Emprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
Ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant al que serveix de base. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de característiques físico-químiques, 
d'1 mm de gruix com a mínim, amb activadors accelerants de la vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, resistent a la intempèrie 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb altres productes que continguin 
dissolvents. 
 
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 
- 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% 
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- 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 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: 
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2) 
- 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 
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el fabricant 
- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
- Compatibilitat amb el betum (UNE-EN 1548):  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 per el fabricant 
- Resistència a la càrrega estàtica (UNE-EN 12730 mètode B):  >= valor declarat per el 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 
Resistència a la deformació sota càrrega (UNE-EN 13967):  <= 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 ISO 11925-
2. 
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 per el fabricant 
 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents: 
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361) 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats 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) (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) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies: 
     - Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses: 
     - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i 
preses: 
     - Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 
     - Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o 
sòlids: 
     - Durabilitat: 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o 
sòlids o per embassaments i preses: 
     - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 3 
filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 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 DB-HS 1: 
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i 
aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 
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 
     - 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 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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 impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, que requereixen 
assaig, classificats segons UNE-EN 13501-5: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F o productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, de 
classe Froof: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
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: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 
- 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 13967 
- 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 13967 
     - Sistema d'instal.lació previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o per a estanquitat en estructures enterrades, 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, 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 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, subjectes a la reglamentació 
de reacció al foc classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
- Productes per a barreres anticapil.laritat o d'estanquitat en estructures enterrades, no subjectes a la 
reglamentació de reacció al foc: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES: 
UNE-EN 13967:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad plásticas y de caucho, incluídas 
las láminas plásticas y de caucho, que se utilizan para la estanqueidad de estructuras enterradas. Definiciones y 
características. 
 
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente 
a fluídos 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 cofinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas. 
 
 
 

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7721B10. 

 

 
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 
- 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 per el 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 
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     - 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 per el 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) (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) 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
          - Resistència química (EN 14414) 
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i 
obres subterrànies: 
     - Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2) 
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 (EN 14414) 
     - Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (EN 14415) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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. 
 
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 
     - 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 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
- Productes per a impermeabilització de cobertes 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 impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, que requereixen 
assaig, classificats segons EN 13501-5: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en 
classe F o productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, de 
classe Froof: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
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 
     - 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 hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB-HS 1: 
- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes 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: Declaració CE de conformitat del fabricant i 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:  
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     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F: 
     - 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 fluídos 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 cofinamiento secundario. 
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de 
almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 
 
 
 

B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 
punxonament 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La funció principal del geotèxtil pot ser: 
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions. 
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de 
la seva col.locació. 
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. 
La relació ús-norma-funcions és la següent: 
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, 
F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S 
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S 
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D 
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, 
F+R+S 
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P 
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S 
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319) 
     - Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús) 
- Característiques complementàries: 
     - Deteriorament durant la instal.lació (ENV ISO 10722-1) 
     - Resistència a la intempèrie (EN 12224), excepte en túnels 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319), en drenatge 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Resistència a la tracció d'unions i costures (EN ISO 10321) 
     - Resistència al envelliment químic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447) 
     - Resistència a la degradació microbiològica (EN 1225) 
     - Abrasió (UNE ISO 13427), en construccions ferroviàries 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge 
Funció: Filtració (F). 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge 
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
- Característiques complementàries: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), excepte en carreteres 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431), en carreteres 
Funció: Filtració i Separació (F+S): 
- Característiques essencials: 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments 
Funció: Drenatge (D): 
- Característiques essencials: 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958) 
- Característiques complementàries: 
     - Fluència en tracció (EN ISO 13431) 
Funció: Filtració i drenatge (F+D): 
- Característiques essencials: 
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     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D): 
- Característiques essencials: 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (EN ISO 12958) 
     - Dimensió d'obertura característica (EN ISO 12956) 
     - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058) 
Funció: Protecció (P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques: 
     - Característiques de fricció (EN ISO 12957-1 i 2) 
Funció: Reforç i Protecció (R+P): 
- Característiques essencials: 
     - Allargament a la càrrega màxima (EN ISO 10319) 
     - Punxonament estàtic (assaig CBR) (EN ISO 12236) 
     - Resistència a la perforació dinàmica (EN 918) 
     - Eficàcia de la protecció:  (EN 13719 i EN 14574) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 
filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Per als elements amb funció de filtració, reforç, drenatge o protecció: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès 
per l'organisme d'inspecció 
Per als elements amb funció de separació: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Massa nominal en kg 
- Dimensions 
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2) 
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d'origen 
     - Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a les normes aplicables 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en la construcción de carreteras y otras 
zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica). 
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en construcciones ferroviarias. 
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención. 
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje. 
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión 
(protección costera y revestimiento de taludes). 
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y 
presas. 
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales. 
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contrucción de túneles y 
estructuras subterráneas. 

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos. 
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de 
residuos líquidos. 
 
 
 

B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com aïllaments al reblert de 
cambres, projectats o estesos sobre elements constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de densitat 35 o 40 kg/m3, preparada 
per a injectar o per a projectar 
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 
- Escumant per a formigó cel·lular 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de pastar amb aigua per a 
formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua 
i els possibles additius. 
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35. 
Conductivitat tèrmica: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦            (W/m K)    ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,35     ¦ 
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,052    ¦ 
¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦ 
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,081           ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR: 
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002:  A1 o A2-s1,d0 
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50 
 
MORTER DE CIMENT I PERLITA: 
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un airejant en les 
proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i 
els possibles additius. 
Característiques del material: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 
¦----------------------------------¦------------------------------------¦ 
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Conductivitat ¦   <=0,052 W/m K   ¦Conductivitat  ¦  <= 0,070 W/m K    ¦ 
¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >=0,8 N/mm2        ¦ 
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦ 
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦  A1 o A2-s1,d0     ¦ 
¦              ¦                   ¦(UNE-EN13501-1)¦                    ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA: 
Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció 
adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles 
additius. 
Característiques de la vermiculita: 
- Granulometria:  2 - 6 mm 
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- 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." 
 
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 
 
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) 
 
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS: 
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material ha d'anar preparat per 
a aplicar-lo i amb la qualitat controlada. 
En el sac han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Pes net o volum 
- Distintiu del control de qualitat 
 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS: 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de col·locar pes a sobre 
per tal de no aixafar el material. 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7C23NB0,B7C23400. 

 

 
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 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 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades 
següents: 
- Identificació del producte 
- Identificació del fabricant 
- Data de fabricació 
- Identificació del torn i del lloc de fabricació 
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al 
poliestirè expandit 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Llargària i amplària nominals 
- Tipus de revestiment, en el seu cas 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa 
Les toleràncies dimensionals han de complir l'especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163. 
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163. 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164. 
Toleràncies: 
- Llargària o amplària (UNE-EN 822): 
     - L o A < 1000 mm:  ±8 mm 
     - L o A >= 1000 mm:  ±10 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm 
- Planor (UNE-EN 825): 
     - L o A < 1000 mm:  ±7 mm 
     - L o A 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 
     - L o A 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 
     - L o A > 4000 mm:  ± 35 mm 
La tolerància en el gruix ha de complir l'especificat en la UNE-EN 13164. 
 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202):  <= 0,033 W/(m.K) 
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3 
 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de 
permetre definir un traçat correcte de les conduccions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT 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. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
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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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s'ha aplicat 
una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s'ha 
aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de reacció 
al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la 
UNE-EN 13172. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno expandido (EPS). Especificación. 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruido (XPS). Especificación. 
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruído (XPS). Especificación. 
 
 
 

B7C3 - PLAQUES D'ESCUMA DE POLIURETÀ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa rígida d'escuma de poliuretà, amb estructura de cèl·lula substancialment tancada, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense reforç integral. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Plaques d'escuma rígida de poliuretà (PUR) 
- Plaques d'escuma rígida de poliisocianurat (PIR) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.) o defectes en la massa 
detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.). 
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 amb encaix, han de tenir els cantells amb la forma de mitjamossa. 
Resistència tèrmica a 10ºC (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >=0,05 m2K/W 
Conductivitat tèrmica a 10°C (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0,10 W/(mK) 
La llargària i l'amplària s'han de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 822. 
El gruix s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 823. 
La rectangularitat s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 824. 
La planeitat s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 825. 
La resistència a compressió s'ha determinar d'acord amb la norma UNE-EN 826. 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
La absorció d'aigua a llarg plaç per inmersió total, s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 12087. 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13165. 
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o bé sobre l'embalatge, ha d'estar marcada, de manera clara, la següent 
informació com a mínim: 
- Nom del producte o altres característiques d'identificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant o del seu representant autoritzat 
- Any de fabricació (els dos últims dígits) 
- Torn o hora de fabricació i planta de fabricació o codi de traçabilitat 
- Classe de reacció al foc 
- Resistència tèrmica declarada 
- Conductivitat tèrmica declarada 
- Gruix nominal 
- Codi de designació, d'acord amb el capítol 6 de la norma UNE-EN 13165 
- 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 
- Tipus de revestiment, si procedeix 
- Llargària nominal, amplària nominal 
Toleràncies: 
     - Llargària i amplària (toleràncies respecte a les dimensions nominals): 
+-------------------------------+ 
¦   Dimensions  ¦  Toleràncies  ¦ 
¦      (mm)     ¦     (mm)      ¦ 
¦---------------¦---------------¦ 
¦    < 1 000    ¦      ±5       ¦ 
¦ 1 000 a 2 000 ¦      ±7,5     ¦ 
¦ 2 001 a 4 000 ¦      ±10      ¦ 
¦    > 4 000    ¦      ±15      ¦ 
+-------------------------------+ 
- 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   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Rectangularitat: La desviació respecte a la rectangularitat en la llargària i en la amplària no excedirà de 6 mm/m. 
     - Planeitat: 
+-----------------------------------------------------+ 
¦  Producte de mida real   ¦        Desviació de      ¦ 
¦                          ¦          planeitat       ¦ 
¦                          ¦             (mm)         ¦ 
¦--------------------------¦                          ¦ 
¦  Llargària ¦     Àrea    ¦                          ¦ 
¦     (m)    ¦     (m2)    ¦                          ¦ 
¦-----------------------------------------------------¦ 
¦            ¦   =<0,75    ¦           =<5            ¦ 
¦   =<2,50   ¦----------------------------------------¦ 
¦            ¦    >0,75    ¦           =<10           ¦ 
+-----------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s'ha aplicat 
una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s'ha 
aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de reacció 
al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegides contra les pluges i les 
humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13165:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. 
UNE-EN 13165/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. 
 
 
 

B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense 
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els 
angles rectes. 
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: 
- 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 
- Estabilitat dimensional (EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de 
l'element considerat en la seva dimensió total. 
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat per el fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat per el fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat per el fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat per el fabricant 
- Absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609):  <= 1,0 kg/m2 
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609):  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat per el fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat per el fabricant 
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las toleràncies del en funció de 
la classe declarada 
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal (EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (EN 822):  ± 1,5% 
- Gruix (EN 823):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria: 
     -  T1:  - 5% o 5 mm 
     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 

- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas 
d'elements més rígids com pannells o planxes. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 
 
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 (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- 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, 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) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s'ha aplicat 
una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s'ha 
aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de reacció 
al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la 
UNE-EN 13172. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana 
mineral (MW). Especificación. 
 
 
 

B7C5 - PLAQUES DE SURO AGLOMERAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa d'aglomerat expandit de suro pur, constituït per granulat de suro de granulometria adequada, expandit per un 
procés de cocció a una temperatura adequada i aglomerat amb la seva mateixa resina natural. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Del procés de cocció n'ha de resultar un producte de color uniforme i sense parts deficientment cuites o 
carbonatades. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Conductivitat tèrmica a 10ºC (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0,060 W/(m K) 
Resistència tèrmica a 10ºC (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): =< 0,25 m2 K/W 
Densitat aparent (UNE-EN 1602):  =< 130 kg/m3 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13170. 
Toleràncies: 
- Llargària (UNE-EN 822): 
- Classe L1:  ± 3 mm 
- Classe L2:  ± 5 mm 
- Amplària (UNE-EN 822): 
- Classe W1:  ± 2 mm 
- Classe W2:  ± 3 mm 
- Gruix (d) (UNE-EN 823): 
- Classe T1 (20 mm =< d =< 50 mm):  ± 1 mm 
- Classe T2 (d > 50 mm):  ± 2%, màxim ± 2 mm 
- Rectangularitat (UNE-EN 824): 
- Desviació respecte a la llargària i l'amplària: < 5 mm/m 
- Desviació respecte al gruix:  < 2 mm 
- Planeitat (UNE-EN 825): 
- La desviació respecte a la planeitat no excedirà de 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegides contra les pluges i les 
humitats. 
 
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: 
- Nom del producte o d'altres característiques d'identificació 
- Nom o marca d'idenificació i adreça del fabricant o del seu representant autoritzat 
- Any de fabricació (els últims dos dígits) 
- Torn o hora de producció o codi de traçabilitat 
- Classe de reacció al foc 
- Resistència tèrmica declarada 
- Conductivitat tèrmica declarada 
- Gruix nominal 
- Codi de designació, d'acord amb el capítol 6 de la norma UNE-EN 13170 
- 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 
- Tipus de revestiment, si procedeix 
- Llargària nominal, amplària nominal 
- Nombre de planxes i superfície de les mateixes a l'embalatge 
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). 
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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s'ha aplicat 
una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s'ha 
aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de reacció 
al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
UNE-EN 13170:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
corcho expandido (ICB). Especificación. 
 
 
 

B7C6 - PLAQUES DE VIDRE CEL.LULAR 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa rígida o semirrígida paral·lelepipèdica de material aïllant obtiguda per fusió de vidre amb una estructura de 
cel.les tancades, de secció transversal rectangular i de gruix uniforme. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense fissures o d'altres defectes. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
La resistència tèrmica i la conductivitat tèrmica han de basar-se en mesures dutes a terme d'acord amb la norma UNE-
EN 12667 o UNE-EN 12939 per a plaques de gruix alt. 
La llargària i l'amplària s'han de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 822. Els valors mesurats no es poden 
desviar dels nominals en: 
- Costat no a la vista:   ± 2 mm en llargària i en amplària 
- Costat a la vista:   ± 5 mm en llargària,  ± 2 mm en amplària 
El gruix s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 823. Aplicant una pressió de 250 Pa sobre la placa, no hi 
poden haver mesures del gruix que es desvíin del gruix nominal en ± 2 mm. 
L'escairat s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 824. Els valors mesurats no es poden desviar dels nominals 
en 6 mm/m. La desviació de la rectangularitat respecte al gruix no sobrepassarà els 2 mm. 
La planeitat s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 825. La desviació no excedirà de 2 mm. 
Permeabilitat al vapor d'aigua:  Total 
Capil·laritat:  Nul·la 
Absorció d'aigua:  Nul·la 
Resistència a la flexió (UNE 53204):  >= 1,2 N/mm2 
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002:  A1 o A2-s1,d0 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegides contra les pluges i les 
humitats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Les plaques han d'anar marcades amb claredat, ja sigui sobre el producte, l'etiqueta o sobre l'embalatge, amb la 
següent informació: 
- Nom del producte o altres característiques d'identificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant o del seu representant autoritzat 
- Any de fabricació (els últims dos dígits) 
- Torn o hora de fabricació o el codi de traçabilitat 
- Classe de reacció al foc 
- Resistència tèrmica declarada 
- Conductivitat tèrmica declarada 
- Gruix nominal 
- Codi de dessignació, d'acord amb el capítol 6 de la norma UNE-EN 13167 
- Llargària nominal, amplària nominal 
- Tipus de revestiment, si és 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 
- Nombre de peces i àrea de l'embalatge, segons procedeixi 
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). 
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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s'ha aplicat 
una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
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Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s'ha 
aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de reacció 
al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ordre de 27 d'abril de 1987 per la qual s'aproba la Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
UNE-EN 13167:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
vidrio celular (CG). Especificación. 
UNE-EN 13167/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de 
vidrio celular (CG). Especificación. 
 
 
 

B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió i expansió 
realitzades al forn. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de polietilè expandit no reticulat 
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment expansionada en un forn 
afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys. 
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846). 
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua. 
Característiques dimensionals i tèrmiques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat  ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                   ¦  (m)    ¦ (kg/m3)   ¦         (W/m K)       ¦ 
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 
¦No reticulat       ¦ >= 1,2  ¦  30-60    ¦  <=0,065 (a 20°C      ¦ 
¦                   ¦         ¦           ¦    DIN 52612)         ¦ 
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦ 
¦Reticulat          ¦ >= 1,5  ¦aprox.33   ¦    <=0,042            ¦ 
¦                   ¦         ¦DIN 53420) ¦                       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
 
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT: 
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122):  <= 2 g/m2 
 
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT: 
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575): 
- Longitudinal:  >= 11 N/cm 
- Transversal:  >= 12 N/cm 
Resistència a la tracció (ISO 1978): 
- Longitudinal:  >= 0,24 N/mm2 
- Transversal:  >= 0,22 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat, s'admet dues 
soldadures per rotlle. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges i les humitats i 
també contra les flames i d'altres fonts de calor. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086). 
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) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense 
revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els 
angles rectes. 
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: 
- 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 
- Estabilitat dimensional (EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
     - Variació relativa planor:  <= 1 mm/m 
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608):  Suficient per a suportar el doble del pes de 
l'element considerat en la seva dimensió total. 
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604): 
     - Reducció relativa del gruix:  <= 1,0% 
     - Variació relativa en llargària i amplària:  <= 1,0% 
- Tensió a compressió (EN 826):  >= Nivell declarat per el fabricant 
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):  >= Nivell declarat per el fabricant 
- Càrrega puntual (EN 12430):  >= Nivell declarat per el fabricant 
- Fluència a compressió (EN 1606):  <= Nivell declarat per el fabricant 
- Absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609):  <= 1,0 kg/m2 
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609):  <= 3,0 kg/m2 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):  <= valor declarat per el fabricant 
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806):  >= valor declarat per el fabricant 
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1):  <= Nivell declarat por el fabricant 
- Compressibilitat (EN 12431):  Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las toleràncies del en funció de 
la classe declarada 
     - T6:  -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm 
     - T7:  0 ; +10% o + 2 mm 
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal (EN 822):  ± 2% 
- Amplària nominal (EN 822):  ± 1,5% 
- Gruix (EN 823):  El valor declarat per el fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la categoria: 
     -  T1:  - 5% o 5 mm 
     -  T2:  - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm 
     -  T3:  - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm 
     -  T4:  - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm 
     -  T5:  - 1% o 1 mm; + 3 mm 
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- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 825):  ± 6 mm 
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162. 
 
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI: 
Permeabilitat al vapor d'aigua: 
- Feltre amb paper kraft d'alumini:  <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg 
- Placa:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas 
d'elements més rígids com pannells o planxes. 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats. 
 
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 (determinada segons UNE-EN 13501-1) 
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939) 
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823) 
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162 
- 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, 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) 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes destinats a usos no subjectes a reglamentació sobre reacció al foc: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció s'ha aplicat 
una millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que en el seu procès de producció no s'ha 
aplicat cap millora en la classificació de reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B i C i productes 
classificats en classes D i E: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
Productes per a usos subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, que no necessiten realitzar l'assaig de reacció 
al foc, classificats en classes de A1 a E i productes classificats en classe F: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la 
UNE-EN 13172. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana 
mineral (MW). Especificación. 
 
 
 

B7CA - PLAQUES DE PERLITA EXPANDIDA I FIBRES 
 
 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa rígida paral.lelepipèdica de perlita expandida i fibres, obtinguda a partir de granulat de perlita. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense fissures o d'altres defectes. 
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives. 
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 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. 
Densitat aparent:  135-165 kg/m3 
Conductivitat tèrmica a 20º (UNE 92201):  <= 0,5 W/mK 
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-92226):  0,74 g/m2.mm Hg 
Absorció d'aigua en 2 h:  1,5% 
Resistència a la flexió:  >= 450 k.Pa 
Resistència a la compressió (Deformació màx. 10%):  >= 300 k.Pa 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1): B-s3,d0 
Estabilitat dimensional sota l'acció de la humitat:  Invariable 
Estabilitat dimensional sota l'acció de la temperatura (70º):  <= 1,2 mm/m 
Coeficient de dilatació lineal:  5x10-6 1/k 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 2 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,08 mm 
- Densitat:  ± 15% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: Empaquetades. 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegides contra les pluges i les 
humitats. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada placa ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Clau de producció 
- Distintiu de qualitat, si el té 
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). 
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) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7CP - PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l'interior fonoabsorbent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El material aïllant acústic ha de ser incombustible. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
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¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦ 
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦ 
¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦ 
¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix. 
Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície. 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 
- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 
- Llargària:  ± 1/1000% 
- Amplària:  ± 1/1000% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al 
tallament i a l'estabilitat dimensional. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
B7D2 - MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Morter de ciment i perlita amb vermiculita. 
S'han considerat les formes de subministrament següents: 
- En sacs 
- Pastat per a projectar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Mescla preparada de ciment amb perlita i vermiculita expandides. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir 
aigua en les proporcions adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats. 
Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 
El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia i sense segregacions, 
amb una quantitat aproximada d'aigua d'1 l per kg. 
Conductivitat tèrmica: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦ Subministrament ¦ Densitat aparent      ¦ Conductivitat tèrmica ¦ 
¦                 ¦       (kg/m3)         ¦   (a 20°C) (W/m K)    ¦ 
¦-----------------¦-----------------------¦-----------------------¦ 
¦    En sacs      ¦ Perlita 80-120        ¦ Perlita <= 0,052      ¦ 
¦                 ¦ Vermiculita 80-100    ¦ Vermiculita <= 0,070  ¦ 
¦                 ¦ Mescla en sec 350-400 ¦                       ¦ 
¦-----------------¦-----------------------¦-----------------------¦ 
¦ Pastat per a    ¦ 500 - 600             ¦ <= 0,209              ¦ 
¦ projectar       ¦                       ¦                       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
MORTER SUBMINISTRAT EN SACS: 
Granulometria: 
- Perlita:  0 - 3 mm 
- Vermiculita:  2 - 6 mm 
 
MORTER PASTAT PER A PROJECTAR: 
Resistència a la compressió:  >= 0,8 N/mm2 
Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:2002:  A1 o A2-s1,d0 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MORTER SUBMINISTRAT EN SACS: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
En el sac han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net o volum 
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 PASTAT PER A PROJECTAR: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7D6 - PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
Característiques físiques: 
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+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Densitat    ¦  Gruix   ¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦   Dilatació   ¦ 
¦      seca      ¦          ¦ del gruix  ¦   d'aigua     ¦    tèrmica    ¦ 
¦                ¦          ¦  estàndar  ¦               ¦  (20-600ºC)   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   870 kg/m3    ¦ 6-10 mm  ¦   10%      ¦   0,39 mm/m   ¦-6,4x10E-6m/m°C¦ 
¦                ¦ 12-20 mm ¦   1 mm     ¦               ¦               ¦ 
¦                ¦ 25 mm    ¦   1,5 mm   ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   500 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,90 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   450 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,87 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llargària nominal:  ± 3 mm 
- Amplària nominal:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les plaques s'han de subjectar pels extrems i s'han de traslladar en posició vertical. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs 
protegits de cops i de la interpèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l'aïllament contra el foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Imprimació de resines termoplàstiques 
- Abraçadora amb material intumescent 
- Coixinets intumescents 
- Escuma 
- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic 
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) en funció dels paràmetres 
especificats. 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
Ha de ser impermeable a l'aigua i a l'oli. 
Pes específic:  14 kN/m3 
Temps d'assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Les abraçadores poden ser dels següents tipus: 
- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 
- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent 
 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
No han d'estar trencats ni deteriorats. 
 
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL: 
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d'aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5% 
 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
Temperatura d'aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades. 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús. 
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie. 
 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
 
ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d'ús. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
Emmagatzematge: En envasos d'alumini, protegit de la intempèrie. 
 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la compatibilitat dels 
materials. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT: 
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 500 mm d'amplària, per 
a junt intern de treball o dilatació 
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- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació extern 
- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 
- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 
- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o extern 
- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a l'exterior 
- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un recorregut màxim de 30 a 
100 mm, per a junt de dilatació extern 
- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 mm, per a junt de 
dilatació extern 
- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de dilatació extern 
- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes. 
Característiques morfològiques: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦Forma                 ¦ Amplària  ¦ Gruix        ¦ 
¦del junt    ¦                      ¦del perfil ¦ (mm)         ¦ 
¦            ¦                      ¦   (mm)    ¦              ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦Elastomèric ¦Ànima circular        ¦  200-250  ¦ >= 9         ¦ 
¦            ¦                      ¦  300      ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦                      ¦  350-400  ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 13        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima circular amb    ¦  300-350  ¦ >= 10        ¦ 
¦            ¦xapa d'acer           ¦  400      ¦ >= 11        ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 12        ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima quadrada        ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  150-230  ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦junt de treball intern¦  250-350  ¦ >= 8         ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana per a     ¦  250-500  ¦ >= 6         ¦ 
¦            ¦junt de treball extern¦           ¦              ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana amb xapa  ¦  270      ¦ >= 7         ¦ 
¦            ¦d'acer                ¦  310      ¦ >= 8         ¦ 
¦------------¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦PVC         ¦Ànima oval            ¦  100      ¦ >= 2; 2,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦  150-190  ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5: 4,5  ¦ 
¦            ¦                      ¦  500      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦-----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima omega           ¦  250      ¦ >= 3; 5      ¦ 
¦            ¦                      ¦  350      ¦ >= 4; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Forma d'U             ¦ 45-60/30  ¦ >= 4; 4,5    ¦ 
¦            ¦                      ¦    50/20  ¦ >= 3,5; 4    ¦ 
¦            ¦                      ¦    60/50  ¦ >= 4,5; 5    ¦ 
¦            ¦                      ¦ 95-130/30 ¦ >= 5; 6      ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana o qua-    ¦  150      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  190      ¦ >= 2,5; 4    ¦ 
¦            ¦intern                ¦  240      ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦                      ¦  320-350  ¦ >= 3,5; 5    ¦ 
¦            ¦----------------------¦-----------¦--------------¦ 
¦            ¦Ànima plana ó qua-    ¦  190      ¦ >= 2,5; 3,5  ¦ 
¦            ¦drada per a junt      ¦  240-320  ¦ >= 3; 4      ¦ 
¦            ¦extern                ¦  250      ¦ >= 4; 5      ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques i mecàniques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Material    ¦  Resistència    ¦Allargament fins ¦    Duresa       ¦ 
¦            ¦  a la tracció   ¦ al trencament   ¦(unitats Shore A)¦ 
¦            ¦    (N/mm2)      ¦                 ¦                 ¦ 
¦------------¦-----------------¦-----------------¦-----------------¦ 
¦Elastomèric ¦ >=10            ¦   >= 380%       ¦    57-67        ¦ 
¦PVC         ¦ >=12            ¦   >= 300%       ¦  aprox. 70      ¦ 
¦Metàl·lic   ¦ >=100           ¦   >= 350%       ¦    57-67        ¦ 
¦            ¦(ASTM D-412)     ¦ (ASTM D-412)    ¦(ASTM D-2240)    ¦ 
¦Cautxú      ¦           -     ¦   >= 250%       ¦    60-70        ¦ 
¦            ¦                 ¦ (ASTM D-412)    ¦                 ¦ 

+------------------------------------------------------------------+ 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC: 
Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 
En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i han de portar una 
perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin utilitzar en junts de dilatació o treball, 
interns. 
Característiques dimensionals: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦ Forma          ¦ Amplària del perfil ¦ Amplària del tub central  ¦ 
¦                ¦       (mm)          ¦          (mm)             ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima circular ¦ 200 - 400           ¦ >= 38                     ¦ 
¦                ¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦                ¦ 500                 ¦ >= 45                     ¦ 
¦                ¦                     ¦ >= 42 (perfil amb xapa    ¦ 
¦                ¦                     ¦ d'acer)                   ¦ 
¦----------------¦---------------------¦---------------------------¦ 
¦ Ànima quadrada ¦ 250, 350, 500       ¦ >= 25                     ¦ 
¦                ¦ 300                 ¦ >= 30                     ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2 
Deformació remanent per tracció:  <= 20% 
Deformació amb el betum calent:  Nul·la 
Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció circular, rectangular, oval o 
omega. 
Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 
En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per ambdues cares. En els 
perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola cara i l'altra ha de quedar llisa. 
El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui utilitzar en junts de 
dilatació externs. 
Perfil per a junt extern: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦Material      ¦Amplària del perfil ¦Alçària de les nervadures¦ 
¦              ¦     (mm)           ¦          (mm)           ¦ 
¦--------------¦--------------------¦-------------------------¦ 
¦Elastomèric   ¦   150-500          ¦         >= 25           ¦ 
¦PVC           ¦     190            ¦         >= 15           ¦ 
¦              ¦     240            ¦         >= 17           ¦ 
¦              ¦     250            ¦         >= 40           ¦ 
¦              ¦     320            ¦         >= 20           ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
 
PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 
Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques compatibles, amb la 
franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 
La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 
Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal utilitzada per al desglaç de 
carreteres. 
En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de tenir una superfície 
antilliscant. 
Característiques dimensionals: 
+--------------------------------------------------+ 
¦ Recorregut màxim  ¦ Gruix  ¦Amplària del perfil  ¦ 
¦   (mm)            ¦ (mm)   ¦       (cm)          ¦ 
¦                   ¦        ¦---------------------¦ 
¦                   ¦        ¦ mascle  ¦ femella   ¦ 
¦-------------------¦--------¦---------¦-----------¦ 
¦ 30 ¦ sense dents  ¦>= 22   ¦ >= 15,5 ¦ >= 13     ¦ 
¦ 50 ¦   amb dents  ¦>= 33   ¦ >= 26   ¦ >= 14,5   ¦ 
¦ 50 ¦ sense dents  ¦>= 33   ¦ >= 21   ¦ >= 15,5   ¦ 
¦ 75 ¦   amb dents  ¦>= 39   ¦ >= 33   ¦ >= 19     ¦ 
¦ 75 ¦ sense dents  ¦>= 39   ¦ >= 25   ¦ >= 19     ¦ 
¦100 ¦   amb dents  ¦>= 47   ¦ >= 41   ¦ >= 25     ¦ 
¦100 ¦ sense dents  ¦>= 47   ¦ >= 29   ¦ >= 25     ¦ 
¦150 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 57,5 ¦ >= 36     ¦ 
¦200 ¦   amb dents  ¦>= 50   ¦ >= 75   ¦ >= 45     ¦ 
¦250 ¦   amb dents  ¦>= 57   ¦ >= 91   ¦ >= 56     ¦ 
¦300 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 92   ¦ >= 55     ¦ 
¦400 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 102  ¦ >= 65     ¦ 
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¦500 ¦   amb dents  ¦>= 90   ¦ >= 111  ¦ >= 75     ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques de l'elastòmer: 
- Resistència a la tracció (ASTM D-412):  >= 100 N/mm2 
- Allargament fins al trencament (ASTM D-412):  >= 350% 
- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D-2240):  57 - 67 
- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D-4298):  Trencament de l'elastòmer 
- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D-395): <= 25% 
- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D-573): 
     - Duresa, variació:  ± 15 
     - Resistència, variació:  ± 15% 
     - Allargament al trencament, variació:  - 40% 
- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D-471): <= 10% 
- Resistència a l'ozó (ASTM D-1149):  No ha de tenir fissures 
Característiques del metall: 
- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2 
 
PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de secció rectangular plena i 
unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, 
com a màxim) o tres bandes (en recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica estampida a cada banda. 
Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada al neoprè. 
En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contínua. Ha de dur els retalls necessaris per tal 
de permetre els moviments del junt. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents 
atmosfèrics. 
Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 
- Cautxú cloroprè:  > 60% 
- Sutge:  > 25% 
- Material auxiliar:  < 15% 
- Cendra:  < 5% 
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 
Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus extrems units amb 
membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 
Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la intempèrie i als agents 
atmosfèrics. 
Resistència a tracció (UNE 53-510):  >= 12 MPa 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40% 
Duresa. IRHD (UNE 53-549):  55 - 60 
Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53-548): 
- Duresa, variació:  + 12 
- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 
- Allargament fins al trencament, variació:  - 25% 
Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53-558/1):  No ha de tenir fissures 
 
PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 
Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. 
El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als olis i betums i a 
temperatures entre -30°C a +120°C. 
Amplària total del perfil:  65 mm 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 
Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 
Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. 
 
PERFIL METÀL·LIC: 
Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 
* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del material y ensayos. 
 
PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 
* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas entre bloques de 
hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales. 
 
PERFIL DE PVC O METÀL·LIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió 
contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent:  aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal:  >= 36 N/mm2 
Resistència a la tracció transversal:  >= 28 N/mm2 
Allargament longitudinal:  >= 13% 
Allargament transversal:  >= 7% 
Absorció d'aigua:  Nul·la 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte 
que conté. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7J5 - SEGELLANTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7J500ZZ,B7J50090,B7J50010,B7J5009A. 

 

 
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 
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- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i 
elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles 
han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+------------------------------------------------------------------+ 
Característiques mecàniques: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament     ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització ràpida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense 
retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i 
elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica 
consistent i amb una certa elasticitat. 
Base:  Polímers acrílics 
 
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 de secat       ¦  Pasta d'adormiment   ¦ 
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦ 
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦ 
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦ 
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦ 
¦Compost mixte           ¦            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. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
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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. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
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 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
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. 
 
 
 

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7JZ00E1. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 

- Emprimació prèvia per a segellats 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i 
deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització 
amb membranes. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
Amplària:  >= 5 cm 
Estabilitat dimensional de la cinta de paper : 
- Amplària< 0,4% 
- Longitud <2,5% 
Resistència al trencament >=4,0N per mm d'amplària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de 
les gelades. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦      Producte   ¦        Ús previst         ¦ Característiques ¦  Sistema  ¦ 
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a tots els usos        ¦  Reacció al foc  ¦    3/4    ¦ 
¦Material per a   ¦que estiguin sotmesos      ¦------------------¦-----------¦ 
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc     ¦   Altres         ¦     4     ¦ 
¦guix laminat     ¦---------------------------¦------------------¦-----------¦ 
¦                 ¦Per a situacions i usos no ¦   Tots           ¦     4     ¦ 
¦                 ¦contemplats anteriorment   ¦                  ¦           ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
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B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z1 - MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z11T50. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització realitzada amb 
membrana. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants. 
- Paper kraft perforat 
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos 
morts o estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les característiques de la fusta. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total 
- Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm 
 
PAPER KRAFT PERFORAT: 
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat. 
Ha de portar perforacions uniformement distribuides. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5% 
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% 
 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES: 
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5% 
 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor. 
Resistència a la tracció:  10 - 16 N/mm2 
Resistència a l'esquerdament:  6 - 7 N/mm2 
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70° 
Deformació romanent per tracció:  <= 20% 
Densitat:  >= 1300 kg/m3 
Reacció al foc:  Autoextinguible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les 
platines han d'estar protegides de la intempèrie. 
 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES: 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les 
platines han d'estar protegides de la intempèrie. 
 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Subministrament: En plaques. 
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B7Z24000. 

 

 
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 tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques. 
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant 
una agitació moderada. 
Característiques del residu sec: 
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
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EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC: 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281-3-3):  200 - 20 s 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70% 
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60% 
Assaig sobre el residu de destil.lació: 
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1% 
 
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED: 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55% 
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30% 
Característiques del residu sec: 
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  Sense bombolles, deformació de les línies ni lliscament 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  Sense clivelles 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas. 
 
 
 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
B811 - MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morters per a arrebossats. 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o additius per a 
realitzar revestiments continus exteriors o interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 
kg/m3 
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes 
funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar 
amb àrids normals i/o lleugers. 
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que 
contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , 
així com una reduïda absorció de l'aigua per capil.laritat. 
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic. 
Característiques del morter fresc: 
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos. 
Característiques del morter endurit: 
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 
- Resistència a compressió: EN 1015-11 
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 
- Absorció d'aigua per capil.laritat: EN 1015-18 
- Penetració d'aigua després d'assaig de AAC: EN 1015-18 
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 
- 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 

- Durabilitat per a morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per 
la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització.  
Propietats del morter endurit: 
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS): 
     -CS I:  0,4 a 2,5 N/mm2 
     -CS II: .1,5 a 5,0 N/mm2 
     - CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 
     - CS IV:  >=6N/mm2 
- Absorció d'aigua per capil.laritat (W): 
     - W 0: No especificat 
     - W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 
     - W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5 
- Conductivitat tèrmica (T): 
      - T1: <= 0,1 W/m K 
     - T2: <= 0,2 W/ m K 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 
- Referència a la norma UNE-EN 998-1 
- Reacció al foc 
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats al exterior) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles 
climàtics de condicionament per morters OC 
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC 
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 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido. 
 
 
 

B81Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cantoneres per a arestes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa 
xapa perforada o desplegada 
- Cantonera d'alumini per a arestes 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
- Fletxa:  ± 3 mm 
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CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B82 - MATERIALS PER A ENRAJOLATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cantoneres per a arestes d'enguixats, arrebossats o enrajolats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat 
- Cantonera d'alumini 
- Cantoneres de PVC, amb acabat natural, metal·litzat mate o metal·litzat brillant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la forma indicada a la DT, o en el seu defecte la que determini la DF, d'acord amb la seva funció. 
Ha de ser recta i sense deformacions ni defectes superficials. 
Llargària:  >= 2 m 
Dimensions de les bandes laterals 
- Perfils d'acer galvanitzat:  >= 3 cm 
- Perfils d'alumini:  >= 2,5 cm 
Gruix de la xapa:  >= 0,6 mm 
Toleràncies: 
- Fletxa:  ± 3 mm 
 
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT: 
Protecció galvanitzada:  >= 275 g/m2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83H - PLAQUES DE FIBRES VEGETALS PER A REVESTIMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de fibres de fusta amb aglomerants minerals i ciment, de 15 a 100 mm de gruix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes com ara fissures o deformacions. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Resistència al foc segons UNE-EN 13501-1:  B-s3,d0 
Llargària nominal:  200 cm 
Amplària nominal:  50 - 60 cm 
Pes: 

+-----------------------------+ 
¦Gruix de la placa  ¦Pes /m2  ¦ 
¦     (mm)          ¦  (kg)   ¦ 
¦-------------------¦---------¦ 
¦      15           ¦   8,0   ¦ 
¦      25           ¦  11,5   ¦ 
¦      35           ¦  14,5   ¦ 
¦      50           ¦  19,5   ¦ 
¦      60           ¦  24,0   ¦ 
¦      75           ¦  28,0   ¦ 
¦     100           ¦  36,0   ¦ 
+-----------------------------+ 
Toleràncies: 
- Llarg:  + 5 mm,  - 10 mm 
- Ample:  ± 5 mm 
- Gruix:  + 3 mm,  - 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en paquets. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb 
ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i 
fixacions mecàniques per a obra de fàbrica 
 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la 
seva fixació mecànica al parament. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons 
les normes EN 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA095 
- Recobriment protector d'alumini-zinc:  AZ150, AZ100 
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent 
manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
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- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- 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 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l'ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1,0 mm 
- Angle format per l'ala i l'anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nominal) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície plana l'extrem no travat 
del perfil) 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la 
subjecció de les peces de l'aplacat. 
Diàmetre:  >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit 
contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2 
Llargària:  >= 7 cm 
Gruix:  >= 0,3 cm 
Alçària:  >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >= 2 cm 
 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques. 
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix. 
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i 
perforacions per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal 
de regular la posició dels perfils i els suports. 
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les 
safates, per tal de reforçar-les horitzontament. 
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦         ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------------+ 
- 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 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera 
visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i 
ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA: 
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B841 - PLAQUES D'ESCAIOLA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada d'escaiola que pot incorporar altres materials com fibres vegetals o minerals, per a utilitzar en 
cel rasos fixes o desmuntables. 
S'han considerat els tipus de placa següents: 
- Per a revestir, per a cel ras fix 
- De cara vista, per a cel ras fix 
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat vist (plaques tipus A) 
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat semivist (plaques tipus B) 
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult (plaques tipus C) 
S'han considerat les característiques especials següents: 
- Plaques fonoabsorbents 
- Plaques no fonoabsorbents 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14-1-1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat 
equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure 
Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en 
el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
La cara exterior ha de ser plana de superfície uniforme, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Humitat en el moment del subministrament: 
- contingut d'humitat mig:  <= 6% 
- per a qualsevol valor individual:  <= 8% 
Toleràncies de las plaques de escaiola per a cels rasos continus (UNE-EN 14246): 
- Tolerància de llargària (mida nominal de 1 000 a 1 500 mm):  +- 3 mm 
- Tolerància d'amplària (mida nominal de 600 a 1 000 mm):  +- 3 mm 
- Gruix total (mida nominal de 12, 15 ó 20 mm):  +- 2 mm 
Toleràncies de las plaques de escaiola per a cel rasos desmuntables (UNE-EN 14246): 
- Llargària: 
     - cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 ó 1200 mm):  +- 2 mm 
- Amplària: 
     - cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 mm):  +- 2 mm 
- Gruix total: 
     - cantell tipus A (gruix total 15  mm):  +- 2 mm 
     - cantell tipus B (gruix total 22  mm):  +- 2 mm 
     - cantell tipus C (gruix total 30  mm):  +- 2 mm 
 
PLACA PER A REVESTIR: 
La superfície de la cara ha de ser llisa, apta per anar enguixada. 
 
PLACA FONOABSORBENT DE CARA VISTA: 
La cara vista ha d'estar perforada i ha de dur absorbent acústic a la cara oculta. 
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PLACA PER A CEL RAS FIX: 
La cara oculta ha de tenir una rugositat suficient per a permetre l'adherència de les estopades. Pot tenir nervis 
rigiditzadors. 
 
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE: 
Gruix: 
- Per a entramat vist:  >= 1,5 cm 
- Per a entramat ocult:  >= 3 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PLAQUES D'ESCAIOLA PER A CEL RASOS: 
Les plaques d'escaiola per a cels rasos han de designar-se de la següent manera, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé 
sobre la documentació comercial que l'acompanya 
- el tipus de placa per a sostres suspesos per a sostres continus o desmuntables 
- referència a la norma europea EN 14246 
- dimensions en mm (llargària x amplària x gruix) 
- tipus de perfils de vora 
- massa per m2 
- pH 
- 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: 
- nom o marca comercial i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any d'aplicació del marcatge 
- referència a la norma europea EN 14246 
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin indicades de la forma següent: 
     - valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe segons la taula ZA.1 de la norma EN 14246 
     - prestació no determinada (PND) per a aquelles característiques que els i sigui aplicable 
     - com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques 
essencials 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Plaques d'escaiola per a cels rasos quan es fan servir per a la protecció de les subestructures davant del foc i 
per a prestacions acústiques: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
- Plaques d'escaiola per a cels rasos per a situacions i usos diferents als citats anteriorment: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14246:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
UNE-EN 14246:2007/AC:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de 
ensayo. 
 
 

B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de fibra de vidre, llana mineral o d'un altre material fonoabsorbent amb la cara vista rugosa, per a utilitzar 
en el cel ras desmuntable. 
S'han considerat les dimensions següents: 
+--------------------------------------------------------------+ 
¦Amplària  (cm) ¦ 30  ¦ 60  ¦               30          ¦  60  ¦ 
¦---------------¦-----¦-----¦---------------------------¦------¦ 
¦Llargària (cm) ¦ 30  ¦ 60  ¦ 120  ¦ 150  ¦ 180  ¦ 210  ¦ 120  ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Gruix:  >= 1,5 cm 

Pes:  <= 10 kg/m2 
Coeficient d'absorció acústica: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000  ¦ 
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦ 
¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦ 
¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦       ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
     - Toleràncies de llargària: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦  Llargària   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦  placa (cm)  ¦  30    ¦   60   ¦  120   ¦  150   ¦  180   ¦  210   ¦ 
¦--------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦ 
¦  Tolerància  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 
¦llargària (mm)¦ ± 0,3  ¦ ± 0,6  ¦ ± 1,2  ¦ ± 1,5  ¦ ± 1,8  ¦ ± 2,1  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
     - Toleràncies d'amplària: 
+--------------------------------+ 
¦  Amplària    ¦        ¦        ¦ 
¦  placa (cm)  ¦  30    ¦  60    ¦ 
¦--------------¦--------¦--------¦ 
¦ Tolerància   ¦        ¦        ¦ 
¦amplària (mm) ¦ ± 0,3  ¦ ± 0,6  ¦ 
+--------------------------------+ 
- Planor:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 
- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

B843 - PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la cara vista rugosa, per a utilitzar en 
cel ras desmuntable. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del podriment. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Toleràncies: 
- Planor:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm 
- Angles. Variacions cotg:  <= 1/500 
- Llargària:  ± 1/1000% 
- Amplària:  ± 1/1000% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Acabat vinílic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 
14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Densitat:  800 kg/m3 
Pes per m2:  7,5 kg 
Apte per a paraments corbs amb radi:  > 600 mm 
Conductivitat tèrmica: 0,18 W/m K 
 
PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 
Resistència tèrmica:  0,053 m2 K/ W 
 
PLACA AMB FIBRA DE VIDRE: 
Resistència al foc: 
- Una placa de 13 mm:  30 minuts 
- Dos plaques de 13 mm:  60 minuts 
 
PLACA AMB LÀMINA D'ALUMINI ADHERIDA: 
Resistència al vapor d'aigua: 4000 MN s/g (347 mm Hg m2 dia/g) 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per parelles, amb les vores precintades i embalades en paquets paletitzats de diferent nombre 
d'unitats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sobre travessers separats 40 cm com a màxim, per evitar el contacte 
directe amb el terra, en llocs protegits de cops i de la intemperie. 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PER A CELS RASOS: 
Els transformats de placa de guix laminat per a cels rasos han de designar-se de la següent manera: 
- un terme que identifiqui el producte 
- referència a la norma europea EN 14190 
- les dimensions principals del producte expressades en mm (amplària, llargària i gruix) 
- 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: 
     - 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 14190 
     - descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst 
     - informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera: 
          - valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques essencials 
segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190 
          - característiques a les que s'aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND) 
          - com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques 
pertinents 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Producte ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦          ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦          ¦ cificacions de reació al foc       ¦---------------------¦---------¦ 
¦Transfor. ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 
¦ plaques  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦ de guix  ¦ Per a rigiditzar estructures de    ¦ Resistència tallant ¦    3    ¦ 
¦ laminat  ¦ fusta per a murs amb càrrega de    ¦---------------------¦---------¦ 
¦procedent ¦ vent o per a estructures de fusta  ¦ Altres              ¦    4    ¦ 

¦ process. ¦ per a teulades                     ¦                     ¦         ¦ 
¦ secund.  ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦ 
¦          ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots                ¦         ¦ 
¦          ¦ nats anteriorment                  ¦                     ¦    4    ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, 
especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 

B84A - LAMEL.LES METÀL.LIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Lamel·la llisa lacada 
- Lamel·la perforada lacada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les dues cares i les vores de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt. 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i, en el seu defecte, ha de ser compatible amb els elements de suport. 
Llargària:  5 m 
Alçària:  15 mm 
Gruix:  0,5 mm 
Tipus d'alumini:  Aliatge AA5050 
Toleràncies: 
- Llargària:  + 10 mm,  - 0 mm 
- Alçària:  + 3 mm,  - 0 mm 
- Gruix:  ± 0,03 mm 
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4):  ± 2 mm 
- Escaire (UNE_EN 485-4):  ± 4 mm 
 
LAMEL·LA PERFORADA: 
Diàmetre de les perforacions:  2 mm 
Distància entre els eixos de les perforacions:  5 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm 
- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes. 
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la 
intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: Tolerancias de forma y 
dimensionales de productos laminados en frío. (Versión oficial EN 487:1993) 
 
 

B84B - PLAQUES METÀL.LIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Placa d'acer galvanitzat obtinguda per estampació, pintada al forn, de 60 x 60 cm per a utilitzar en cel ras 
desmuntable. 
S'han considerat els acabats superficials següents: 
- Placa d'acer llisa 
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- Placa d'acer perforada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i, en el seu defecte, ha de ser compatible amb els elements de suport. 
Alçària:  20 mm 
Gruix:  0,6 mm 
Distància entre els eixos de les perforacions:  5 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 2 mm 
- Amplària:  ± 2 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
 
PLACA PERFORADA: 
Diàmetre de les perforacions:  2 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm 
- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes. 
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la 
intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B84C - LAMEL.LES DE PVC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lamel·la obtinguda per extrusió, de PVC sense plastificants, de superfície llisa o perforada de 9 cm d'amplària per a 
utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Lamel·la llisa 
- Lamel·la perforada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir defectes a la seva masa com ara bombolles esquerdes, exfoliacions, ni elements estranys incrustats. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i, en el seu defecte, ha de ser compatible amb els elements de suport. 
Llargària:  5,5 m 
Amplària:  90 + 20 mm 
Alçària:  16 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 10 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
 
LAMEL·LA PERFORADA: 
Diàmetre de les perforacions:  2 mm 
Distància entre els eixos de les perforacions:  5 mm 
Toleràncies: 
- Diàmetre de les perforacions:  ± 0,1 mm 
- Distància entre els eixos de les perforacions:  ± 0,1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes. 
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la 
intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B84ZB0E0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la formació de cels rasos de 
plaques o lamel·les, amb entramat vist o ocult. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils quan es 
col·loquin. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color 
exigits per la DF. 
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm 
Protecció de la galvanització:  >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la 
brutícia i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B86 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS 
B867 - REVESTIMENTS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revestiment flexible de paraments verticals format per una làmina vinílica amb suport de paper. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, taques, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
La làmina ha d'estar pigmentada en la seva massa i pot estar impresa. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-335. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Ha de ser rentable e inalterable a la llum. 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents: 
- Resistència a tracció i allargament de ruptura (UNE-EN ISO 527 (3) i UNE 53-335 (1)) 
- Resistència al rentat (UNE -EN 12956) 
- Comportament a la flama (UNE 53-335 (3)) 
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- Resistència a l'escalfament en sec i en humit (UNE 53-335 (4)) 
- Penetració de líquids (UNE-EN 1734) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-097) 
- Resistència a l'esqueixament (UNE 53-220 (2)) 
- Resistència a la llum (UNE-EN ISO 4892 (1)) 
Llargària:  <= 10 m 
Amplària:  <= 0,5 m 
Toleràncies: 
- Llargària:  ±  1,5 %  
- Amplària:  ±  2 % 
- Estabilitat dimensional en la direcció transversal:  + 3 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les característiques 
del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B88 - MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES 
B881 - ESTUCS I MONOCAPES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Morters preparats per a realitzar estucs d'una sola capa, continus i impermeables. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a textures ratllades o a 
la tirolesa. 
 
PASTA VINÍLICA: 
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i additius. 
Característiques físiques: 
- Pigments:  9% 
     - Textura ratllada:  67% 
     - Textura tirolesa:  65% 
- Lligants i additius en sec:  9% 
     - Textura ratllada:  15% 
     - Textura tirolesa:  20% 
     - Textura ratllada:  1,75 a 1,85 kg/dm3 
     - Textura tirolesa:  1,8 kg/dm3 
     - Textura ratllada:  75 a 80% 
     - Textura tirolesa:  73% 
     - Textura ratllada:  80 a 95% 
     - Textura tirolesa:  80% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Subministrament: En envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Color (UNE 48-103) 
- Capacitat de l'envàs 
- Data de caducitat 
- Rendiment 
- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació 
- Instruccions d'ús i d'aplicació 
- Temps d'assecatge al tacte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Incompatibilitats i atacs físics o químics 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B89ZPE00,B89ZPD00,B89ZB000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 
pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç 
apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 
càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió 
aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, 
que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en 
dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar 
abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 
pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 
 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
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PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats 
microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs 
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme 
després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 
- Rendiment:  > 6 m2/kg 
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments 
pneumàtics 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 
i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 
i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 
i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
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- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 
 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la 
impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h 
- Pes específic:  < 17 kN/m3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I 
PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B8AZB000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors 
de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que 
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
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- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la 
lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 
VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

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: 
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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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B8K - ESCOPIDORS 
B8K9 - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ACER 
 
 
 
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 d'acer galvanitzat 
 
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 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B8KA - ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI 
 
 
 
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 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 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

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 l'acabat superficial. 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
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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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8Z1 - MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment 
en punts de discontinuïtat del suport. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de  ¦  Pes   ¦ Gruix  ¦Resistència mitjana ¦Allargament fins  ¦ 
¦la malla ¦ mínim  ¦        ¦    a tracció       ¦   trencament     ¦ 
¦  (mm)   ¦ (g/m2) ¦ (mm)   ¦     (daN/5 cm)     ¦                  ¦ 
¦---------¦--------¦--------¦--------------------¦------------------¦ 
¦ 1 x 1   ¦  84,4  ¦<= 0,2  ¦      >= 100        ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 3 x 3   ¦  152   ¦<= 0,4  ¦      >= 165        ¦    >= 3,5%       ¦ 
¦ 4 x 3   ¦   85   ¦ <= 1   ¦      >= 90         ¦    >= 2,5%       ¦ 
¦ 6 x 4   ¦  123   ¦ <= 1   ¦      >= 110        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  145   ¦ <= 1   ¦      >= 135        ¦    >= 3,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  180   ¦ <= 0,9 ¦      >= 150        ¦    >= 6,0%       ¦ 
¦10 x 10  ¦  217   ¦ <= 1   ¦      >= 200        ¦    >= 2,0%       ¦ 
¦ 6 x 5   ¦  484   ¦ <= 1   ¦      >= 645        ¦    >= 5,0%       ¦ 
¦ 4 x 4   ¦  730   ¦ <= 1   ¦      >= 445        ¦    >= 4,5%       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles de llargària igual o superior a 30 m i d'amplària igual o superior a 1 m. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, protegits del sol i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 

B8Z3 - PECES PER A JUNTS DE REVESTIMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils per a junts de parets, sostres o de racó de parets o sostres. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil simple de PVC 
- Perfil simple de neoprè, format per material elastomèric obtingut de cautxú sintètic amb materials d'addició 
- Perfil de neoprè format per material elastomèric obtingut de cautxú sintètic amb materials d'addició i suport 
d'alumini 
- Perfil de neoprè format per material elastomèric obtingut de cautxú sintètic amb materials d'addició i grapes 
d'acer 
- Perfil de PVC o d'alumini, amb grapes d'acer 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o altres defectes. 
La secció ha de ser constant en tota la llargària. 
 
PERFIL SIMPLE DE NEOPRÈ: 
Ha de ser resistent a olis, àcids d'ús domèstic i betums. 
Duresa Shore A:  57 - 67 
Resistència tèrmica:  -30°C - +120°C 
 
PERFIL DE NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI: 
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 
El suport s'ha d'adaptar a la situació del junt si és junt recte, si és junt de racó, en aquest cas els perfils de 
suport han de formar un angle recte. 
Ha de ser resistent a olis, àcids d'ús domèstic i betums. 
El perfil de neoprè ha d'anar inserit dins del suport d'alumini. 
Duresa Shore A:  57 - 67 
 
PERFIL DE NEOPRÈ I GRAPES D'ACER: 
Ha de ser resistent a olis, àcids d'ús domèstic i betums. 
Ha de portar una cinta d'acer inserida en el perfil de neoprè amb els forats necessàris per a fixar, per pressió, les 
grapes d'acer inoxidable. 
Duresa Shore A:  57 - 67 
Número de grapes:  5/m 
Llargària de perfil:  20 m 
 
PERFIL DE PVC AMB GRAPES D'ACER O D'ALUMINI AMB GRAPES D'ACER: 
Ha de portar grapes d'acer inoxidable per a inserir-les en el perfil. 
La forma del perfil ha de permetre fixar la grapa en el lloc desitjat, per lliscament en l'obertura d'aquest i 
pressió. 
Número de grapes:  4/3 m 
Llargària de perfil:  3 m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: A cobert, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B8ZA3000,B8ZA1000,B8ZAA000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una 
solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de 
llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents 
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat 
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o 
modificades 
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser 
barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb 
dissolvents i altres additius 
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius 
aniònics i sabons. 
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de 
resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per 
a evitar el to blavós i el podriment 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 
- Solució de silicona 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors 
de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que 
catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que 
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la 
lluentor, dissolt en dissolvents adequats 
 
VERNÍS: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i 
ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 
 
VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys moderats 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Fins a 250°C 
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  >= 30°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
BREA EPOXI: 
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26). 
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C 
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h 
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 
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- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):  >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h 
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 
 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir 
bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5 
 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 
 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  13 kN/m3 
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 
pH sobre T.Q.:7,75 

 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments. 
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i 
anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat 
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h 
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les 
superfícies poroses sense deixar pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B8ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REVESTIMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cola vegetal de midó amb possible addició de càrregues inertes o pigments resistents als àlcalis. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Al cap de tres minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, grumolls ni dipòsits durs. No s'ha 
d'observar flotació de pigments o càrregues. 
Ha de tenir estabilitat dimensional als canvis de temperatura. 
Per la seva composició ha de ser d'aplicació fàcil. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
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- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs ventilats, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B93 - MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de recrescudes de suports de paviments i per a l'execució de capes de millora. 
S'han considerat els materials següents: 
- Terratzo 
- Pasta anivelladora 
 
TERRATZO: 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o la cara, una capa 
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de 
marbre i d'altres pedres de mida més gran i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, ni escantonaments de mida considerable. 
Ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
Ha de ser de forma geomètrica quadrada, amb la cara superficial plana. 
 
PASTA ANIVELLADORA: 
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per a obtenir, amb 
l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites 
que pugui tenir una superfície. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa. 
Classificació en funció del tipus d'aglomerant: 
- Morters anivelladors de ciment: CT 
- Morters anivelladors de sulfat de calç: CA 
- Morters anivelladors de magnesita: MA 
- Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS 
- Morters anivelladors de resina sintètica: SR 
Classificació en funció del gruix d'aplicació. 
- Capa fina: 2 a 30mm 
- Capa gruixuda: >=35mm 
Característiques: 
- Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió s'indicarà amb una C 
seguida de la classe de resistència a compressió en N/mm2 
- Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb una F seguida de 
la classe de resistència a flexió en N/mm2 
- Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el desgast, mètode de 
Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de 
rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents. 
- Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores amb àrids fins 
(<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica amb SH seguit del valor en N/mm2 
- Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos indicats en UNE-
EN-13813. La resistència a la penetració s'indica amb les lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat. 
- Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament s'indica amb les 
lletres RWFC seguit de la carga en N 
- Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813 
- Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2 
- Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en N/mm2. 
- Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm 
Característiques especials: 
- Resistència elèctrica: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Resistència química: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Reacció al foc: d'acord amb UNE-EN 13813 

- Emissió de substancies corrosives: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Resistència tèrmica: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Permeabilitat a l'aigua: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Aïllament acústic al soroll d'impacte: d'acord amb UNE-EN 13813 
- Absorció acústica: d'acord amb UNE-EN 13813 
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la nomenclatura del tipus 
de morter i posteriorment els diferents dígits de les característiques amb els valors corresponents. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERRATZO: 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
PASTA ANIVELLADORA: 
Subministrament: Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de 
producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
-Morters anivelladors per interiors subjectes a la reglamentació de reacció al foc: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
- Morters anivelladors per a interiors subjectes a reglamentació de substàncies perilloses: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
-Morters anivelladors amb altres usos: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els reials Decrets 1630 /1992 de 29 de desembre 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número de identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1) 
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE  
- Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas) 
- Referència a la norma UNE-EN 13813 
- Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits 
- Nom del producte 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids  
- Instruccions per la mescla i l'aplicació 
- Especificacions de salubritat i seguretat 
- Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris: 
   - Reacció al foc 
   - Emissió de substàncies corrossives 
   - Permeabilitat a l'aigua 
   - Permeabilitat al vapor d'aigua 
   - Resistència a compressió 
   - Resistència a flexió 
   - Resistència al desgast 
   - Aïllament acústic 
   - Absorció acústica 
   - Resistència tèrmica 
   - Resistència química. 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PASTA ANIVELLADORA: 
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y 
especificaciones. 
 
TERRATZO: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B95 - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈCNICS 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            326 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la formació de un paviment elevat registrable: estructura de suport i rajoles. 
S'han considerat els elements següents: 
- Rajoles amb nucli de tauler aglomerat i revestiment de xapa d'acer galvanitzat i suports regulables d'acer 
galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els components que formen el sistema, han de ser compatibles entre sí. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 
En els elements d'acer galvanitzat, el recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no 
ha de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Les rajoles no han de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
El nucli i el revestiment de xapa, de la rajola, han d'estar ben adherits. 
En les rajoles, els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part superior dels suports, ha de permetre la col·locació de les rajoles del paviment amb les separacions 
previstes. 
Els suports, han de disposar d'una base per a la seva fixació al terra o sostre. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Les característiques mecàniques, el comportament en front al foc i la conductivitat electrostàtica, han de complir 
l'especificat en la UNE-EN 12825. 
Les rajoles han de complir les toleràncies dimensionals definides en funció de la seva classe (UNE-EN 12825). 
     - Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ Dimensió                          ¦ Classe 1  ¦ Classe 2   ¦ 
¦-----------------------------------¦-----------¦------------¦ 
¦ Llargària del costat              ¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Escairat                          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Rectitut  del costat              ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix sense  recobriment          ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gruix amb  recobriment            ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Gerxament                         ¦  ± 0,5    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Concavitat                        ¦  ± 0,3    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ Diferència d'alçària entre el can-¦  ± 0,2    ¦  ± 0,2     ¦ 
¦ tell perimetral i la superfície   ¦                        ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Suports: 
- Capacitat portant (UNE-EN 12825): No ha de patir deformacions ni desperfectes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats de manera que no s'alterin les seves característiques i quedin protegits de la humitat. 
En els documents comercials que acompanyen al producte han de figurar la informació següent: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Referència a la norma UNE-EN 12825 
- Any i mes de marcatge 
- Altres característiques, en el seu cas, definides segons la UNE-EN 12825 
Els components han de ser identificables de manera que es pugui associar l'element i els documents comercials. 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegits de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables 
 
 
 

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C1 - TERRATZO LLIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa 
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 

- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de 
marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització 
d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII ) 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
- Característiques superficials i aspecte visual: 
     - Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural 
i ambient sec.  
     - Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola. 
     - S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per 
variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El 
fabricant ha de definir que es considera com a lot. 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Toleràncies de forma: 
     - Rectitud d'arestes: 
          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix 
     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1): 
     - Absorció total:  <= 8% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col.loquen sobre llit de morter sobre una base 
rígida  
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- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
  - Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2) 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2) 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2): 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen en la normativa UNE-EN 
13478-2. 
-Resistència climàtica: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE. 
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense 
necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE. 
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les 
unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 
següent informació: 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-1  
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Impermeabilitat a l'aigua 
       - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Comportament davant al foc extern 
       - Resistència climàtica 
       - Resistència al trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
 
 
 

B9C2 - TERRATZO AMB RELLEU 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa 
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de 
marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
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La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització 
d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII ) 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
- Característiques superficials i aspecte visual: 
     - Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural 
i ambient sec.  
     - Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola. 
     - S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per 
variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El 
fabricant ha de definir que es considera com a lot. 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Toleràncies de forma: 
     - Rectitud d'arestes: 
          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix 
     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1): 
     - Absorció total:  <= 8% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col.loquen sobre llit de morter sobre una base 
rígida  
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que explica la normativa. 

- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
  - Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2) 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2) 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2): 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen en la normativa UNE-EN 
13478-2. 
-Resistència climàtica: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE. 
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense 
necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE. 
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
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- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les 
unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 
següent informació: 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-1  
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Impermeabilitat a l'aigua 
       - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Comportament davant al foc extern 
       - Resistència climàtica 
       - Resistència al trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
 
 
 

B9C3 - TERRATZO RENTAT AMB ÀCID 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa 
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de 
marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització 
d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII ) 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
- Característiques superficials i aspecte visual: 
     - Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural 
i ambient sec.  
     - Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola. 
     - S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per 
variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El 
fabricant ha de definir que es considera com a lot. 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Toleràncies de forma: 
     - Rectitud d'arestes: 
          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix 
     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1): 
     - Absorció total:  <= 8% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col.loquen sobre llit de morter sobre una base 
rígida  
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
  - Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2) 
+-------------------------------------------------------------+ 
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¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2) 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2): 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen en la normativa UNE-EN 
13478-2. 
-Resistència climàtica: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE. 
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense 
necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE. 
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les 
unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 
següent informació: 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-1  
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Impermeabilitat a l'aigua 
       - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Comportament davant al foc extern 
       - Resistència climàtica 
       - Resistència al trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
 
 
 

B9C4 - TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa 
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de 
marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització 
d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
     - Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 
     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII ) 
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
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¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+ 
- Característiques superficials i aspecte visual: 
     - Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural 
i ambient sec.  
     - Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola. 
     - S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per 
variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El 
fabricant ha de definir que es considera com a lot. 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Toleràncies de forma: 
     - Rectitud d'arestes: 
          - Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
          - Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix 
     - Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1): 
     - Absorció total:  <= 8% 
     - Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
     - Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 
     - Mòdul resistent individual:  < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 
¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 
¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col.loquen sobre llit de morter sobre una base 
rígida  
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
+----------------------------------------+ 
¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Característiques mecàniques: 
  - Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2) 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2) 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 

¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2): 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen en la normativa UNE-EN 
13478-2. 
-Resistència climàtica: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 
¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE. 
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense 
necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE. 
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar 
les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004. 
 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant 
- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les 
unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 13281995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la 
següent informació: 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-1  
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Impermeabilitat a l'aigua 
       - Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica 
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TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR 
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Comportament davant al foc extern 
       - Resistència climàtica 
       - Resistència al trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
 
 
 

B9C5 - MATERIALS PER A TERRATZO CONTINU 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a l'execució de paviments de terratzo continu. 
S'han considerat els materials següents: 
- Malla alveolar de polipropilè 
- Malla de fibra de vidre 
- Morter amb sorra de marbre 
- Morter elàstic 
 
MALLA ALVEOLAR: 
Malla alveolar fabricada per injecció amb polipropilé i soldadura mecànica. 
La malla estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de ser resistent al desgast, a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
Amplària:  98 cm 
Llargària:  213 cm 
Alçària:  10 mm 
Gruix:  0,40 - 0,45 mm 
Composició química: 
- Propilè:  aprox. 70% 
- Polietilè:  aprox. 30% 
Grandària del porus:  aprox. 0,1 mm 
Toleràncies: 
- Amplària i llargària:  ± 5 mm 
- Alçària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 5% 
 
MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
Malla de fibra de vidre revestida de PVC, utilitzada per a donar resistència a un revestiment continu, principalment 
en punts de discontinuïtat del suport. 
Ha de tenir una superfície neta i uniforme. 
Ha de ser resistent als àlcalis dels morters. 
Característiques físiques: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦Llum de ¦ Pes  ¦   Gruix   ¦    Resistència   ¦Allargament fins¦ 
¦la malla¦ mínim¦           ¦mitjana a tracció ¦ trencament     ¦ 
¦ (mm)   ¦(g/m2)¦   (mm)    ¦    (daN/5 cm)    ¦                ¦ 
¦--------¦------¦-----------¦------------------¦----------------¦ 
¦ 1 x 1  ¦ 84,4 ¦  <= 0,2   ¦   >= 100         ¦    >= 2,5%     ¦ 
¦ 3 x 3  ¦ 152  ¦  <= 0,4   ¦   >= 165         ¦    >= 3,5%     ¦ 
¦ 4 x 3  ¦  85  ¦  <= 1     ¦   >= 90          ¦    >= 2,5%     ¦ 
¦ 6 x 4  ¦ 123  ¦  <= 1     ¦   >= 110         ¦    >= 3,0%     ¦ 
¦10 x 10 ¦ 145  ¦  <= 1     ¦   >= 135         ¦    >= 3,0%     ¦ 
¦ 4 x 4  ¦ 180  ¦  <= 0,9   ¦   >= 150         ¦    >= 6,0%     ¦ 
¦10 x 10 ¦ 217  ¦  <= 1     ¦   >= 200         ¦    >= 2,0%     ¦ 

¦ 6 x 5  ¦ 484  ¦  <= 1     ¦   >= 645         ¦    >= 5,0%     ¦ 
¦ 4 x 4  ¦ 730  ¦  <= 1     ¦   >= 445         ¦    >= 4,5%     ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
 
MORTER AMB SORRA DE MARBRE I MORTER ELÀSTIC: 
Mescla feta amb sorres triades, ciment, additius, aigua i calç si és el cas. 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 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. 
Ciment utilitzat: 
- Ciment pòrtland blanc 
Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10:  >= 2 N/mm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7:  >= 4 N/mm2 
- 1:4 / 1:0,5:4:  >= 8 N/mm2 
- 1:3 / 1:0,25:3:  >= 16 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MALLA ALVEOLAR I MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
Subministrament: En rotlles empaquetats. 
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
MORTER AMB SORRA DE MARBRE I MORTER ELÀSTIC: 
Subministrament: En sacs. 
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MALLA ALVEOLAR I MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
MORTER AMB SORRA DE MARBRE I MORTER ELÀSTIC: 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MALLA ALVEOLAR I MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
MORTER AMB SORRA DE MARBRE: 
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 
 
 

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 
 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició 
d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir 
alçàries diferents. 
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La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les 
rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9E11200. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i 
s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
      - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de 
juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades 
per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            334 

Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
 

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 7-082):  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 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha 
de complir les característiques següents: 
- Porositat de la base:  <= 3% 
- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005):  0,3 g/cm2 
- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001):  3 mm 
- Comportament a l'atac d'olis i petrolis:  Ha de resistir 
 
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% 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9J - PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per 
a netejar-se la sola de les sabates. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pelfuts de coco 
- Pelfuts arrissats de vinil 
- Pelfuts tèxtils 
- Perfuts de cautxú: de goma-pics i de goma moqueta 
- Perfuts de perfils d'alumini ensamblables amb diferents acabats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
El pelfut ha de ser flexible. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de ser antilliscant i imputrescible. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
- Mides nominals: 
     - Format en rotlle:  ± 1 mm 
     - Format individual:  ±  1 % 
 
PELFUT DE COCO: 
Material:  100 % fibra de coco 
Gruix:  17, 20, 23 mm 
Base:  PVC 
Ús:  per a interiors 
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PELFUT ARRISSAT DE VINIL: 
Material:  100 % vinil 
Gruix:  8, 10, 14 mm 
Base:  Sense 
:  PVC 3 kg/m2 
Ús:  apropiat per a ús intensiu 
 
PELFUT TÈXTIL: 
No ha de tenir vores desfilades. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
Ha de ser rentable. 
Material:  100 % polipropilè 
Altura tèxtil:  5 mm 
Altura total:  8 mm 
Base:  PVC 
 
PELFUT DE GOMA-MOQUETA: 
No ha de tenir vores desfilades. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9N - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE SURO 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lloseta de suro pur constituïda per granulat de suro de granulometria adequada i aglomerada mitjançant la seva resina 
natural i una possible addició de resines sintètiques. 
La cara polida no ha de tenir esquerdes, escantonaments, diferències importants de tonalitat ni altres defectes 
superficials. 
El color ha de ser uniforme i la textura polida i llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Dimensions dels costats:  >= 30 cm 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Densitat aparent (UNE 56-904):  >= 400 kg/m3 
Resistència a la tracció, tensió de trencament:  >= 1,0 N/mm2 
Flexibilitat, flexió de trencament (UEATc):  >= 30 mm 
Resistència al punxonament estàtic, 
residual després d'1 h (amb càrrega de 0,7 N/mm2):  <= 1,7% 
Comportament a l'aigua bullent:  Cap desaglomeració 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional:  <= 0,5% 
Conductivitat tèrmica:  0,040 W/ m K 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1% 
- Gruix:  ± 1% 
- Angles rectes (mesurat a l'extrem del costat):  < 0,6 mm 
- Rectitud de les arestes:  < 0,3 mm 
- Escantonaments de la cara inferior:  <= 50% del gruix de la lloseta 
- Diferències de color:  <= 5% del to de mostra 
- Contingut de trossos de fusta:  <= 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte ha de servir-se en paquets embalats amb plàstic retràctil. 
A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Gruix i dimensions de la placa 
Emmagatzematge: A cobert, en lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9P - MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM 
B9P1 - LÀMINES I LLOSETES DE PVC HETEROGENI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rotlle o lloseta de revestiment multicapa format per una capa vinílica plastificada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de to, falta de material de revers ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
El revestiment ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de l'UNE 53-297. 
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC):  Segons classificació làmina 
Punxonamemt (CSTB-UPEC):  Classificació P3 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC):  Classificació E 2/3 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC):  Classificació C2 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional (UNE 53-224):  <= 0,4% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva 
classificació UPEC: 
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221) 
- Gruix de la capa superior 
- Massa total del revers 
- Adherència al revers 
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296) 
- Flexibilitat (UNE 53-223) 
- Matèries volàtils (UNE 53-285) 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235) 
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040) 
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Pes:  ± 0,1 kg/m 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. A l'embalatge hi han de constar la marca del fabricant, les característiques 
del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9P2 - LÀMINES I LLOSETES DE PVC HOMOGENI 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lloseta de clorur de polivinil homogeni per a revestiment de terres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
La lloseta ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de la norma UNE 53-297. 
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC):  Segons classificació lloseta 
Punxonament (CSTB-UPEC):  Classificació P3 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC):  Classificació E 2/3 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC):  Classificació C2 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional (UNE 53-224):  <= 0,25% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva 
classificació UPEC: 
- Forma i dimensions de la lloseta (UNE 53-221) 
- Massa total 
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296) 
- Flexibilitat (UNE 53-223) 
- Matèries volàtils (UNE 53-285) 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235) 
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040) 
- Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h (UNE 53-227) 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,35 mm 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del 
fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9P4 - LÀMINES I LLOSETES DE GOMA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material per a revestiment de terres format per cautxú natural i sintètic, càrregues minerals, productes 
vulcanitzants, estabilitzants i pigments colorants, en el seu cas amb calandratge i vulcanització a pressió constant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina 
- Lloseta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
El revestiment ha de ser flexible. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Desgast, pèrdua de pes i de volum (CSTB-UEATC):  Classificació U3 
Punxonament (CSTB-UEATC):  Classificació P2 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UEATC):  Classificació E2 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UEATC):  Classificació C1 
Duresa Shore-A (DIN 53505):  85 ± 5 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  Classificació CFL-s2 
Estabilitat dimensional (CSTB-UEATC):  <= 0,15% 
Ha de tenir concedit el DIT corresponent, amb la classificació UPEC del material. 

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva 
classificació UPEC: 
- Forma i dimensions 
- Estabilitat dels colors a la llum 
- Aïllament contra el so d'impacte 
- Conductivitat tèrmica 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 10% 
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
 
LÀMINA: 
Llargària:  >= 300 cm 
Amplària:  >= 90 cm 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 1 mm 
 
LLOSETA: 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del 
fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert en llocs secs i ventilats, amb temperatura superior a 15°C. En posició horitzontal sobre 
superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9P7 - LÀMINES DE GOMA BICAPA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Paviment de goma format per una capa superficial d'alta resistència al desgast i un substrat d'alta elasticitat, 
calandrats i vulcanitzats simultàniament per a garantir l'homogeneïtat i elasticitat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser lleugerament gofrada i opaca. 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
El revestiment ha de ser flexible. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Duresa Shore-A (DIN 53505):  80±5 
Punxonament (DIN 51955):  <=0.2mm 
Resistència a la abrasió (DIN 53516):  <=250mm 
Estabilitat dimensional (DIN 51962):  Cap variació apreciable 
Resistència tèrmica (DIN 52612):  0.02 m2ºk/w 
Resistència elèctrica (DIN 53596):  >=10e10Ohm 
Carrega electrostàtica per fregament (DIN 54345):  <=2kv antiestàtic 
Resistència als agents químics (DIN 51958):  Tots els utilitzats en neteja 
Aïllament acústic (DIN 52210):  14 db 
Resistència al lliscament (BCRA/TORTUS TEST):  Coeficient 0.57 
Resistència a les cigarretes (DIN 51961):  Cap cremada 
Reacció al foc (DIN 4102):  Classe B1 
Ha de tenir concedit el DIT corresponent, amb la classificació UPEC del material. 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva 
classificació UPEC: 
- Forma i dimensions 
- Estabilitat dels colors a la llum 
- Aïllament contra el so d'impacte 
- Conductivitat tèrmica 
Llargària:  >= 300 cm 
Amplària:  >= 90 cm 
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Gruix:  = 3.5 mm 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 10% 
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat):  <= 0,45 mm 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
- Mides nominals:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del 
fabricant, les característiques del producte i la seva designació segons la NTE-RSF. 
Emmagatzematge: A cobert en llocs secs i ventilats, amb temperatura superior a 15°C. En posició horitzontal sobre 
superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Cordó de PVC 
- Segellant líquid de PVC 
 
CORDÓ DE PVC: 
Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els estabilitzants 
necessaris per a la seva fabricació. 
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície. 
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària. 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 10% 
 
SEGELLANT LÍQUID DE PVC: 
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts. 
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC sense afectar les seves 
característiques. 
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs. 
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura. 
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
- Rendiment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CORDÓ DE PVC: 
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del 
fabricant i les característiques del producte. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
 
SEGELLANT LÍQUID DE PVC: 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable. 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
B9Q1 - PARQUETS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Posts de fusta per a parquet. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Plaques formades per llistons encolats 
- Posts de cantells rectes per a parquets adherits 
- Posts de cantells encadellats per a parquets clavats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma 
UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810. 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Espècies de fusta admissibles: 
- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5 
- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3 
Humitat de les peces (H) (UNE 56-529) 
- Per a zones de litoral:  9% <= H <= 11% 
- Per a zones interior peninsular:  7% <= H <= 9% 
Resistència a la flexió:  >= 10 N/mm2 
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
 
PLAQUES: 
Peça de parquet de fusta massissa formada per la unió encolada de llistonets de classe I o II. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,2 mm 
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm 
 
POSTS PER A PARQIUETS ADHERITS: 
Posts de fusta massissa de classe I. 
El post ha d'estar mecanitzat a tot el seu perímetre a la cara inferior, o tenir els cantells amb un angle cap a 
l'interior (6º), per a evitar que l'adhesiu pugi. 
La cara inferior ha de tenir dues ranures per a millorar l'adherència, de fondària < 1/5 gruix del post. 
Llargària:  200 - 450 mm 
Amplària:  50 - 70 mm 
Gruix:  10 - 14 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,2 mm 
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm 
 
POSTS ENCADELLATS PER A PARQUET CLAVAT: 
Llistons d'empostissar de fusta massissa de classe I encadellats en els costats oposats. 
 Llargària:  350 - 600 mm 
 Amplària:  70 - 140 mm 
Gruix:  17 - 22 mm 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
 
FUSTA DE ROURE: 
La fusta ha de ser dura i compacta, resistent a les alternances de sequedat i humitat i de gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc clar amb reflexos brillants deguts a l'albeca blanca, 
al duramen vermellós i als amplis radis medul·lars. 
Densitat kg/dm3:  0,7 - 0,75 
 
FUSTA DE BOLONDO O ELONDO: 
La fusta ha de ser de gra gros, imputrescible, d'estructura homogènia i de gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color terrós groguenc amb reflexes rojencs. 
Amb l'acció directa de la llum, el color va enfosquint-se gradualment. 
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 
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FUSTA DE CASTANYER: 
La fusta ha de ser semidura, de fibra fina, flexible, molt elàstica i consistent. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color groguenc amb aigües grisoses, degudes a l'albeca blanca i al 
duramen vermell fosc. 
Densitat kg/dm3:  0,55 - 0,75 
 
FUSTA DE JATOBA: 
La fusta ha de ser dura, de fibra recta generalment, de gra fi o mig. 
Ha de tenir un color terrós rogenc, amb vetejat fi, amb brillantor. 
Pot tenir petites incrustacions pètrias o cristalls. 
Densitat kg/dm3:  0,95 - 0,97 
 
FUSTA D'IPÉ: 
La fusta ha de ser dura, de fibra entrellaçada i gra fi o mig, de gran resistència mecànica. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de tenir un color blanc groguenc a l'albeca i terrós rogenc al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,9 - 1 
 
FUSTA DE MERBEAU: 
La fusta ha de ser dura, de fibra recta o entrellaçada, de gra gros, amb dipòsits de color groc. 
La seva textura ha de ser llisa i ha de ser de color groc pàl·lid a l'albeca i de color marró fosc o marró gris al 
duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,73 - 0,83 
 
FUSTA DE SUCUPIRA: 
Fusta molt dura de fibra recta o entrellaçada, de gra mig, resistent als fongs, els insectes, i els tèrmits. 
La seva textura ha de ser llisa ha de tenir un color blanc gris a l'albeca i marró fosc o marró vermellós al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,915 
 
FUSTA DE PI: 
Fusta semi-dura, de gra fi o mig, de fibra recta. Els anells de creixement estan molt marcats, amb un gruix de 1,5 a 
3 mm. 
Ha de tenir un color groc pàl·lid a l'albeca i vermellós al duramen. 
Densitat kg/dm3:  0,50 - 0,59 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques. 
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, 
com a màxim, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9QG - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Post de fusta constituïda per tres o mes capes de diferents fustes, encolades, amb els cantells encadellats en tot el 
seu perímetre, i la cara vista tractada amb l'acabat final ( envernissat, encerat, olis...) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La composició de cada post ha de ser: 
- Capa exterior (cara vista) de taules paral·leles en sentit longitudinal, de fusta noble 
- Una o varies capes intermèdies de fusta de conífera, contraplacat o conglomerat, col·locades en sentit transversal, 
lligades entre si, i amb una peça perimetral feta amb tires de contraplacat per a reforçar la zona d'encadellat 
- Capa de base de fusta d'avet o pi, col·locada en sentit longitudinal 
No ha de tenir senyals d'atac d'insectes o fongs. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma 
UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810. 

Toleràncies: 
- Llargària:  ± 0,2 mm 
- Amplària:  + 0,1 mm,  - 0,2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
 
CARA VISTA: 
Ha d'estar formada per llistons de fusta rectangular, col·locats en sentit longitudinal dels post, paral·lels entre 
sí. 
Si els llistons no tenen tota la llargària del post, han d'estar disposats a trencajunts. 
El nombre de llistons paral·lels ha de ser l'indicat a la descripció de l'element. 
Gruix de la fusta:  >= 2,5 mm 
Espècies de fusta admissibles: 
- Frondoses amb duresa (UNE 56534):  >=2,5 
- Coníferes amb pes específic al 12% d'humitat (UNE 56531):  >= 4,5 kN/m3 
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i de les agressions mecàniques. 
Cada partida ha de portar albarà on han de figurar les indicacions següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, 
com a màxim, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones. 
 
 
 

B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Posts constituïda per tres o mes capes de materials sintètics, adherides a pressió, amb els cantells encadellats en 
tot el seu perímetre, amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines amnioplàstiques termoenduribles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La composició de cada post ha de ser: 
- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressió (HPL), o un laminat premsat en continu (CPL), o 
premsat directament sobre l'ànima (DPL) 
- Ànima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF) 
- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta 
El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de la norma EN 13329, i 
els requisits de classificació de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord amb la classe que hagi assignat al 
producte. 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Els cantells han d'estar encadellats en tot el perímetre. Si el fabricant indica un sistema de muntatge sense 
adhesiu, aquest sistema ha de garantir que no es superaran els valors màxims d'obertura de junts i ressalts entre 
posts. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions mecàniques. 
A l'embalatge han de figurar les indicacions següents: 
- El número de la norma i el sufix de la classificació del material ( ex : EN 13329 - 22 ) 
- Identificació del fabricant 
- Nom del producte 
- Color / disseny i número de lot 
- Símbol de la classificació del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4 
- Dimensions nominals d'un post en mm 
- Número d'elements de cada paquet 
- Superfície coberta per cada paquet en m2 
El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment. 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, 
com a màxim, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
 

B9QZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha d'estar protegida amb un tractament protector de l'atac de fongs o d'insectes. 
Ha de tenir un envelliment natural de 6 mesos o s'ha d'haver estabilitzat sense tensions. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Contingut d'humitat (UNE 56-530): 
- Zones de l'interior:  <= 8% 
- Zones del litoral:  <= 12% 
Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 15000 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:  >= 0,5 kN/m2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 2 mm 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9R - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
B9R1 - MOQUETES DE LLANA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Revestiment tèxtil de fibra, arrissada o de pel tallat, teixida o amb suport d'arpillera o de goma-escuma. 
S'han considerat els materials següents: 
- Llana 
- Fibres sintètiques 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir vores desfilades, diferències de tonalitat, taques ni d'altres defectes superficials. 
El color i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Desgast, pèrdua de pes i volum:  Segons classificació 
Punxonament:  Segons classificació 
Estabilitat dimensional: 
- Humitat i calor: 
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Contracció < 1% 
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Allargament < 0,5% 
     - (LEITAT 98.501) Calor:  Contracció < 4 mm/m 
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional addicional per a moqueta teixida: 
- Acció mecànica (LEITAT 98.231):  Extensió no recuperable < 2% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaig homologat, les característiques següents: 
- Característiques estructurals: 
     - Classificació i terminologia (UNE 40-256) 
     - Determinació de les dimensions (UNE 40-277) 
     - Massa total (UNE 40-293) 
     - Gruix total (UNE 40-245) 
     - Densitat de felpa visible (UNE 40-242) 
     - Alçària del pèl (UNE 40-257) 
     - Pes total de felpa visible (UNE 40-243) 
     - Nombre de flocs o bucles/unitat de superfície (UNE 40-258) 
- Característiques bàsiques d'ús: 
     - Pèrdua de matèria per l'abrasió (LEITAT 98.421) 
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega dinàmica (UNE 40-245) 
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega estàtica (UNE 40-291, UNE 40-292) 
     - Resistència a la roda de mobiliari (DIN 54324) 
     - Estabilitat dels colors a la llum (UNE 40-187) 
     - Estabilitat de les tintes al rentat sec i humit (UNE 40-029) 
     - Estabilitat de les tintes a la neteja de les taques (UNE 40-113) 
     - Estabilitat de les tintes al rentat amb dissolvents orgànics (UNE 40-099) 
     - Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 
     - Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 
     - Resistència a la perforació (LEITAT 88.221) 
     - Resistència a l'arrencament del pèl (LEITAT 98.261) 
- Característiques de neteja: 
     - Imputrescibilitat (LEITAT 88.811) 
     - Propensió a l'embrutament (LEITAT 98.651) 
- Característiques de confort: 
     - Absorció acústica (DIN 52212) 
     - Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 
     - Aïllament tèrmic (DIN 52612) 
     - Propensió a les càrregues electrostàtiques (LEITAT 97.101) 
El laboratori ha de realitzar una valoració de totes les característiques segons ús i tipus de col·locació i 
classifiqui el revestiment segons la graduació UPEC, la del "Secretariado Internacional de la Lana" o una altra de 
característiques similars. 
Toleràncies: 
- Amplària:  >= Amplària nominal 
- Gruix:  ± 0,5% 
- Massa total/unitat de superfície:  Massa nominal ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles empaquetats. 
A l'envàs hi han de constar les dades següents: 
- Procediment de fabricació 
- Tipus i classificació d'ús 
- Característiques nominals 
- Característiques del suport 
- Característiques de la inducció 
- Característiques de la subcapa 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9R2 - MOQUETES DE FIBRES SINTÈTIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Revestiment tèxtil de fibra, arrissada o de pel tallat, teixida o amb suport d'arpillera o de goma-escuma. 
S'han considerat els materials següents: 
- Llana 
- Fibres sintètiques 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir vores desfilades, diferències de tonalitat, taques ni d'altres defectes superficials. 
El color i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Desgast, pèrdua de pes i volum:  Segons classificació 
Punxonament:  Segons classificació 
Estabilitat dimensional: 
- Humitat i calor: 
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Contracció < 1% 
     - (LEITAT 98.501) Higrotèrmica:  Allargament < 0,5% 
     - (LEITAT 98.501) Calor:  Contracció < 4 mm/m 
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, LEITAT 98.542):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional addicional per a moqueta teixida: 
- Acció mecànica (LEITAT 98.231):  Extensió no recuperable < 2% 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaig homologat, les característiques següents: 
- Característiques estructurals: 
     - Classificació i terminologia (UNE 40-256) 
     - Determinació de les dimensions (UNE 40-277) 
     - Massa total (UNE 40-293) 
     - Gruix total (UNE 40-245) 
     - Densitat de felpa visible (UNE 40-242) 
     - Alçària del pèl (UNE 40-257) 
     - Pes total de felpa visible (UNE 40-243) 
     - Nombre de flocs o bucles/unitat de superfície (UNE 40-258) 
- Característiques bàsiques d'ús: 
     - Pèrdua de matèria per l'abrasió (LEITAT 98.421) 
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega dinàmica (UNE 40-245) 
     - Pèrdua de gruix després d'una càrrega estàtica (UNE 40-291, UNE 40-292) 
     - Resistència a la roda de mobiliari (DIN 54324) 
     - Estabilitat dels colors a la llum (UNE 40-187) 
     - Estabilitat de les tintes al rentat sec i humit (UNE 40-029) 
     - Estabilitat de les tintes a la neteja de les taques (UNE 40-113) 
     - Estabilitat de les tintes al rentat amb dissolvents orgànics (UNE 40-099) 
     - Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 
     - Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 
     - Resistència a la perforació (LEITAT 88.221) 
     - Resistència a l'arrencament del pèl (LEITAT 98.261) 
- Característiques de neteja: 
     - Imputrescibilitat (LEITAT 88.811) 
     - Propensió a l'embrutament (LEITAT 98.651) 
- Característiques de confort: 
     - Absorció acústica (DIN 52212) 
     - Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 
     - Aïllament tèrmic (DIN 52612) 
     - Propensió a les càrregues electrostàtiques (LEITAT 97.101) 
El laboratori ha de realitzar una valoració de totes les característiques segons ús i tipus de col·locació i 
classifiqui el revestiment segons la graduació UPEC, la del "Secretariado Internacional de la Lana" o una altra de 
característiques similars. 
Toleràncies: 
- Amplària:  >= Amplària nominal 
- Gruix:  ± 0,5% 
- Massa total/unitat de superfície:  Massa nominal ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles empaquetats. 
A l'envàs hi han de constar les dades següents: 
- Procediment de fabricació 
- Tipus i classificació d'ús 
- Característiques nominals 
- Característiques del suport 
- Característiques de la inducció 
- Característiques de la subcapa 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U1 - SÒCOLS DE PEDRA NATURAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de pedra natural provinent de roques sanes d'estructura compacta. 
S'han considerat els tipus de pedra següents: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares exfoliades de forma 
natural. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
El cantell superior pot estar tallat a bisell. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix 
(d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà 
indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de quars i materials 
aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per 
carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, 
feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
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Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-
EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o 
UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant 
declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a 
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l'abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d'aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 
als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es 
trenquin ni s'escantonin. 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:   
-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
 
 
 

B9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o 
d'altres pedres de mida més gran, i colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferències de tonalitat ni d'altres 
defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
El cantell superior pot estar tallat a bisell. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 2 cm 
Gruix de la capa fina superficial:  >= 0,7 cm 
Mida del granulat: 
- Gra petit:  2 - 4 mm 
- Gra mitjà:  10  15 mm 
- Gra gros:  30  40 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Toleràncies: 
- Mides superficials:  ± 0,5% 
- Variacions de gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,3 mm 
- Planor:  ± 1,3 mm 
- Guerxaments: ± 0,5 mm 
- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <= 4% peces 
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5% peces 
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% peces 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peça ha de portar al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

B9U361A0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces de rajola per a la formació de sòcol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ceràmica premsada esmaltada 
- Gres extruït amb o sense esmaltar 
- Gres premsat amb o sense esmaltar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que 
facilitin la seva adherència amb el material d'unió. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell. 
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mínim, el 95% no ha de 
tenir defectes visibles. 
 
ACABAT ESMALTAT: 
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum. 
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe 2 
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínim classe B 
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord 
 
ACABAT SENSE ESMALTAR: 
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 
 
RAJOLA CERÀMICA: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  10% < E < 20% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Gruix > 7,5 mm:  >= 12 N/mm2 
- Gruix <= 7,5 mm:  >= 15 N/mm2 
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):  >= 3 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2 
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6/°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
- Planor:  ± 1,5% 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  E <= 3% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 27 N/mm2 
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 9 x 10 E-6/°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 0,75% 
- Gruix:  ± 5% 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,5% 
- Ortogonalitat:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 0,5% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de manera que 
les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m. 
 
RAJOLA CERÀMICA: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Rajola premsada i referència a la norma EN 159 (UNE 67-159) B III 
 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Rajola extruïda i referència a la norma EN 121 (UNE 67-121) AI 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Rajola premsada i referència a la norma EN 176 (UNE 67-176) BI 
 
ACABAT ESMALTAT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Superfície esmaltada (GL) 
 
ACABAT SENSE ESMALTAR: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Superfície sense esmaltar (UGL) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLA CERÀMICA: 
* UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII). 
* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII). 
 
RAJOLA DE GRES ESTRUÏT: 
* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1. 
* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1. 
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1). 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
* UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) Grupo B I. 
* UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo BI. 
 
 
 

B9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de material sintètic, a base de sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir defectes superficials visibles. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant. 
El gruix ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sòcol de fusta de secció rectangular. 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
- Pi per a pintar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes. 
 
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER: 
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni d'altres defectes en 
el revestiment. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Llargària:  >= 100 cm 
Gruix:  >= 0,8 cm 
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10 
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13% 
Toleràncies: 
- Llargària:  + 5 mm 
- Amplària:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
 
FUSTA DE ROURE: 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,7 - 0,75 kg/dm3 
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres 
Toleràncies: 
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm 
 
FUSTA DE CASTANYER: 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Densitat:  0,55 - 0,75 kg/dm3 
Gruix de la pel·lícula de vernís:  >= 80 micres 
Toleràncies: 
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm 
 
FUSTA DE PI: 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes. 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe II 
Densitat:  0,5 - 0,6 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Aspecte de la cara vista:  S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplària peça, Nusos negres 
de D < 20% amplària peça 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques. 
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar sobre superfícies 
planes, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9UA - SÒCOLS D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'alumini anoditzat o lacat, comformada amb una plegadora automàtica. 
 
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 
 
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 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 
B9V1 - ESGLAONS DE PEDRA NATURAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra natural, de dues peces, davanter i estesa, provinent de roques sanes d'estructura compacta. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra calcària 
- Pedra granítica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Han de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana, excepte en cares exfoliades de forma 
natural. 

Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), amplada ( b) i gruix 
(d). 
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuïtats i esquerdes caldrà 
indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 
El subministrador aportarà la mostra de referència, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN 1469 i/o 
UNE-EN 1341. 
 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari constituïda bàsicament per 
carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 
 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda bàsicament per quars, 
feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L'amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a ús en paviments exteriors són els següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l'abrasió:  Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 
Absorció d'aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments i escales i per a plaquetes són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l'adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l'aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l'aigua per capil.laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d'aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l'abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales):  Ha de complir la norma UNE-
EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d'escales): Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o 
UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix > 12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
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     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són vàlids i el fabricant 
declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm 
      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+---------------------------------------------------------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦----------¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d'arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metàl.lics a 
l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s'han de protegir amb mitjans adequats 
 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l'abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d'aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca d'identificació i direcció declarada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L'ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per 
als transports públics, ha de constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que no es 
trenquin ni s'escantonin. 
 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057  
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
A l'embalatge i/o sobre la documentació comercial que acompanya el producte hi ha de constar la següent informació 
com a mínim:   
-  Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat. 
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d'acord amb UNE-EN 12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús intern: 
          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d'ús extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. 
 
 
 

B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pedra artificial rentada amb àcid 
- Pedra artificial no rentada amb àcid 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 3 cm 
Gruix de l'estesa:  >= 3 cm 
Gruix del davanter:  >= 2 cm 
Mida del granulat: 
- Gra petit:  2 - 4 mm 
- Gra mitjà:  10  15 mm 
- Gra gros:  30  40 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Resistència al desgast (UNE 127-005): 
- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 
- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm 
Bisell d'aresta:  1 cm 
Toleràncies: 
- Llargària de la peça:  ± 3 mm 
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 
- Gruix del davanter:  ± 1 mm 
- Variacions de gruix:  <= 8% 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça ha de portar al dors la 
marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9V3 - PECES DE CERÀMICA PER A ESGLAONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de gres extruït amb relleu antilliscant per a l'estesa de l'esglaó. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Esmaltat 
- Sense esmaltar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniforme a tota la superfície. En el terç davanter de la superfície hi ha d'haver 
unes franges amb relleu antilliscant. 
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que 
facilitin la seva adherència amb el material d'unió. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. El cantell més pròxim a la franja antilliscant ha de ser 
rom. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  <= 3% 
Resistència a l'abrasió-mètode Capon (UNE_EN ISO 10545-6):  I <= 35 mm 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 18 N/mm2 
Duresa a les ratllades superficials (Escala de Mohs UNE 67-101): 
- Acabat esmaltat:  >= 5 
- Acabat sense esmaltar:  >= 6 
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8):  <= 13 x 10 E-6 / °C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9):  Exigida 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2 el 95%, com a mínim, no han de 
tenir defectes visibles. 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de les arestes (cara vista):  ± 0,6% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
- Planor:  ± 1,5% 
 
ACABAT ESMALTAT: 
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum. 
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11):  Exigida 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínima classe 2 
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14):  Mínima classe B 
Resistència als àcids i als àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14):  Exigida per acord 
 
ACABAT SENSE ESMALTAR: 
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 
Resistència als àcids i als àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13):  Exigida 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Les peces i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Peça extruïda i referència a la norma EN 121 (UNE 67-121) AI 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de manera que 
les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1 m. 
 
ACABAT ESMALTAT: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Superfície esmaltada (GL) 
 
ACABAT SENSE ESMALTAR: 
Les rajoles i/o embalatge han de portar també: 
- Superfície sense esmaltar (UGL) 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1. 
* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1. 
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1). 
 
 
 

B9V5 - ESGLAONS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de clorur de polivinil en rotlle, per a revestiment d'esglaons. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniforme al llarg de tota la superfície. Ha de portar una cantonera reforçada amb 
franges de relleu antilliscant. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
La làmina ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de la norma UNE 53-297. 
Gruix:  >= 1,7 mm 
Desgast, pèrdua de pes i de volum (CSTB-UPEC):  Classificació U4 
Punxonament (CSTB-UPEC):  Classificació P2 
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC):  Classificació E2 
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC):  Classificació C2 
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1):  CFL-s2 
Estabilitat dimensional (UNE 53-224):  <= 0,4% 
Ha de tenir, determinades per laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva 
classificació UPEC: 
- Forma i dimensions del rotlle (UNE 53-221) 
- Massa total 
- Curvatura a causa de la calor (UNE 53-296) 
- Flexibilitat (UNE 53-223) 
- Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53-235) 
- Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74-040) 
- Punxonament estàtic, deformació residual al cap de 24 h (UNE 53-227) 
Toleràncies: 
- Mides nominals:  ± 0,5 mm 
- Gruix:  ± 0,1 mm 
- Rectitud d'arestes:  <= 0,35 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles embalats. 
A l'embalatge hi han de constar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques del producte 
- Designació segons la norma NTE-RSF 
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53297:1974 EX Materiales plásticos. Revestimientos flexibles de PVC sin soporte. Características y métodos de 
ensayo 
 
 
 

B9V8 - ESGLAONS DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Esglaó de fusta d'una peça. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma 
UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor establertes a la norma UNE 56-810. 
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809):  Classe I 
Aspecte de la cara vista:  Inexistència d'escorces a la cara,  Nus clar D < 2 mm,  Nus negre D < 1 mm 
Duresa (UNE 56-534):  2,5 - 10 
Grau d'humitat (UNE 56-810):  8% - 13% 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
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:  >= 0,5 kN/m2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària de la peça:  ± 3 mm 
- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 0,5 mm 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques. 
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents: 
- Marca del fabricant i país d'origen 
- Designació del tipus de fusta 
- Dimensions nominals i quantitat subministrada 
- Contingut d'humitat 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9W - MATERIALS PER A GRADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada en forma de L per a formació de grada, polida, d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per 
un procés d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes. 
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials. 
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de presentar defectes 
superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.). 
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares. 
Expressió de les mides:  Alçària x fondària 
Gruix:  >= 4 cm 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 4 mm 
- Fletxa de les arestes:  ± 0,1% 
- Planor:  ± 2 mm 
- Balcaments:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida de manera que no se n'alterin les característiques. 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents: 
- Absorció d'aigua 
- Geladicitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

B9Z - MATERIALS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces per a cobrir junts de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfil simple PVC 
- Perfil de PVC i suport d'alumini 
- Perfil de neoprè i suport de llautó 
- Perfil de neoprè i suport d'alumini 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte i una textura uniforme a tota la superfície. 
La secció ha de ser constant a tota la llargària. 
Ha de ser resistent als olis, als àcids d'ús domèstic i als betums. 
 
PERFIL SIMPLE DE PVC: 
Perfil preformat de PVC destinat a cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments. 
No ha de tenir esquerdes, ni d'altres defectes superficials. 
 
PERFIL DE PVC O NEOPRÈ, I SUPORT D'ALUMINI: 
Perfil mixt compost de material polimèric i diverses peces d'alumini extrusionat articulades entre elles, destinat a 
cobrir els junts de dilatació estructural dels paviments. 
El conjunt no ha de tenir esquerdes, rebaves, discontinuïtat de material ni d'altres defectes superficials. 
 
SUPORT D'ALUMINI O DE LLAUTÓ: 
Ha de ser rectilini i sense guerxaments. 
 
MATERIAL POLIMÈRIC: 
Resistència a la tracció (UNE 53-510):  >= 14 N/mm2 
Allargament a trencament (UNE 53-510):  >= 250% 
Duresa Shore A (UNE 53-130):  50-65 
Envelliment accelerat (70 h, 100°C) (UNE 53-548): 
- Pèrdua de resistència a la tracció:  <= 20% 
- Pèrdua en allargament a trencament:  <= 20% 
- Variació en duresa Shore A:  +10,  -0 
Inflament en oli número 3 de ASTM (70 h, 100°C)(ASTM D471): Variació de pes:  <= 45% 
Resistència a l'ozó (UNE 53-558):  Sense esquerdes 
Recuperació a temperatura baixa (ASTM D2628): 
- A -10°C, 72 h, 50% deformació:  >= 88% 
- A -29°C, 22 h, 50% deformació:  >= 83% 
Recuperació a temperatura alta (ASTM D2628): 
- A 100°C, 70 h, 50% deformació:  >= 85% 
Deformació remanent per compressió a 100°C, 70 h (UNE 53-511):  <= 40% 
 
SUPORT D'ALUMINI: 
Tipus d'aliatge (UNE 38-337):  Lleuger 
Anodització:  >= 10 micres 
Color:  Uniforme 
Admissió de fissures:  Nul·la 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: A cobert i protegit de temperatures superiors a + 50°C, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BA1 - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BA1127L6,BA11E5L6. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa 
de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els 
elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 
descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 
previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 
ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del 
galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Els perfils han d'estar preparats per a rebre la ferramenta d'obertura i tancament, que ha de ser del tipus embotit. 
Escairada del bastiment:  >= 68 x 55 mm 
Escairada de la fulla:  >= 45 x 68 mm 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La fusta utilitzada ha de ser adequada per al ús previst. 
Densitat de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56531): 
- Pi melis o pi roig:  >= 450 kg/m3 
- Roure o iroko:  >= 530 kg/m3 
Duresa mitja a la secció tangencial (UNE 56534):  >1,30 
La humitat de la fusta en el moment de la seva mecanització ha d'estar compresa entre el 10 i el 15%, segons la norma 
UNE-EN 13183-1. 
Les singularitats de la fusta com ara nusos, fenedures, borses de resina, coloracions anormals de l'albeca, medul.la 
vista o danys produïts per insectes han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 942. 
Les cares vistes no han de tenir nusos morts i trencadissos. En el cas que apareguin la fusta s'ha de sanejar. 
Els nusos d'aresta han de complir les especificacions de les dues cares on es troben. 
Els perfils no han de tenir fenedures o fissures profundes. 
La fusta no ha de presentar podriments ni rastres d'atacs d'insectes. Sols s'admeten els d'arna negra amb els límits 
establerts a la UNE-EN 942. 
No s'admet la gemma, excepte quan queda oculta un cop col.locat l'element de tancament. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. 
L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 

- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 
85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la 
sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
Si el bastiment és tapaboques i/o amb galze per a persiana, aquests han de formar una sola peça amb el muntant del 
bastiment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
* UNE-EN 942 1996 Madera en elementos de carpintería. Clasificación general de calidad de la madera. 
 
 
 

BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la ferramenta 
d'obertura i tancament. 
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions: 
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d'acer 
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el 
recobriment. 
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la descripció 
del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de 
volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb 
forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment:  3 punts 
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred. 
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple vista, ni 
d'altres defectes superficials. 
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb cargols 
autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol. 
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Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
Guix de la paret dels perfils: 
- Perfils bàsics:  >= 0,8 mm 
- Perfils complementaris:  >= 0,4 mm 
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): 
- Z 275:  perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200:  perfils conformats a partir de banda prepintada 
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer 
mitjançant soldadura. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Separació entre els perfils del bastidor:  <= 600 mm 
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ):  <= L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment:  <= 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Espiell superior: 
- Distància espiell-cantells:  >= 150 mm 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del 
galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Dimensions: 
- Porta d'una fulla 
     - Ample de la fulla:  <= 120 cm 
- Portes de dues fulles 
     - Ample de la fulla:  >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579. 
 
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER: 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les deformacions 
màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que 
ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
Toleràncies: 
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. Características y 
condiciones generales de inspección y suministro. 
 
 
 

BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa 
de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els 
elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 
descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 
previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 
ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del 
galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb 
rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d'alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. 
L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 
tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 
85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la 
sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
 
PORTES: 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a l'aire 
segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s'observen a una 
distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions 
decoratives. 
 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-6063/EN, AW-
ALMG0,7SI. 
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-0,5MgSi. 
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en 
AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en aleaciones en AW-6060 y en 
AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación de las 
características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación  anódica del aluminio. 
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, pruebas y métodos 
para la evaluación. 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
 

BAJ - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa 
de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els 
elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la 
descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions 
previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta 
ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del 
galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Les superfícies dels perfils, observades d'acord amb UNE-EN 12608, han de ser llises, planes i sense defectes 
superficials com ara picades, forats o impureses. Les arestes han d'estar netes i sense rebaves. 
El color dels perfils, observat d'acord amb UNE-EN 12608, ha de ser constant i uniforme en totes les superfícies o en 
aquelles que quedin visibles desprès de col.locar l'element de tancament. 
La unió entre els perfils del bastiment i de la fulla ha d'estar feta al biaix i per soldadura tèrmica i ha de 
complir els requisits de soldadura establerts a la UNE-EN 12608. La unió dels travessers ha d'estar feta per 
soldadura o mecànicament. 
Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17006) i s'han de muntar sobre zones rigiditzades del 
perfil. 
Característiques del PVC: 
- Els perfils han d'estar fabricats a partir d'un material verge de PVC no plastificat o d'un material reprocessat 
propi sempre que tingui una formulació definida igual a la del material verge 
- El material reprocesat extern o reciclat no es pot utilitzar a les cares vistes dels perfils. El gruix de la capa 
de la superfície coberta per coextrusió amb material verge o reprocessat propi ha de ser >= 0,5 mm 
- Temperatura d'estovament Vicat (UNE-EN ISO 306, mètode B):  >= 75°C 

Característiques dels perfils de PVC: 
- Gruix de les parets exteriors dels perfils principals: 
     - Classe A:  >= 2,8 mm en superfícies vistes i >= 2,5 mm en superfícies no vistes 
     - Classe B:  >= 2,5 mm en superfícies vistes i >= 2,0 mm en superfícies no vistes 
     - Classe C:  sense requisits 
- Contracció tèrmica (UNE-EN 479): 
     - Perfil principal:  <= 2% per a cada cara de proveta,  <= 0,4% diferència entre cares 
     - Perfil auxiliar:  <= 3% 
- Resistència a l'impacte:  Les provetes assajades segons UNE-EN 477 han de complir amb la norma UNE-EN 12608 
- Compatibilitat a la soldadura :  Els angles assajats segons UNE-EN 514 han de complir amb la norma UNE-EN 12608 
- Resistència a l'envelliment:  Les provetes assajades a l'exposició solar segons UNE-EN 513 han de complir amb la 
norma UNE-EN 12608 
Toleràncies: 
- Amplària dels perfils D: 
     - D <= 80 mm:  ± 0,3 mm 
     - D > 80 mm:  ± 0,5 mm 
- Alçària dels perfils W:  ± 0,5 mm 
- Massa dels perfils principals per unitat de llargària:  ± 5% valor nominal 
- Rectitud arestes dels perfils principals:  ± 1 mm/m 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una sobrepressió de 100 Pa. 
L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm 
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN 12210 
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 
tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 
85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la 
sortida de l'aigua infiltrada o condensada. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
* UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
* UNE-EN 12608:2003 Perfiles de Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas y de 
puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo. 
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones. 
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 
 
 

BAM - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
BAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp tèrmic. 
S'han considerat els acabats següents: 
- LLuna incolora 
- LLuna de color filtrant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les targes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. 
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de rodet, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre. 
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra. 
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat 
sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i 
mesurant la distància a un altre punt alt. 
Pes: 
- Gruix 10 mm:  25 kg/m2 
- Gruix 9/11 mm:  >= 22,5 kg/m2 
- Pes:  ± 0,75 kg/m2 
- Situació i diàmetre dels forats:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 12150-2 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 

          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix màxim i amb un pendent 
del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les 
respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. 
Particiones: Puertas de Vidrio 
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS. 
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 1: Definición y descripción. 
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 
 
 

BAMW - ACCESSORIS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris necessaris per a la col·locació de vidres trempats fixos o mòbils. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pany per a porta de vidre trempat 
- Tancaporta de porta de vidre trempat 
 
TANCAPORTES: 
Mecanisme per a encastar al terra, que actua sobre l'eix de la porta. 
Ha de permetre el gir de la porta a 90° en un o dos sentits amb immobilització de la posició de tancament. Obert fins 
a 95° ha de quedar retingut mecànicament. 
La velocitat de tancament ha de ser constant i graduable. 
Els mecanismes han d'estar dins d'una caixa. 
Ha d'anar provist de cargols de reglatge horitzontal, vertical i bloqueig. 
 
PANYS I PESTELLS: 
El pany és el mecanisme que permet immobilitzar la porta amb un passador immobilitzat amb clau. 
El pany pot ser del tipus fix, col·locat a una alçada de 100 cm, o extraible, per col·locar a la part baixa de la 
porta. Ha de tenir tapes o rosetes del mateix acabat que els poms i les manetes. 
La superfície ha d'estar lliure de defectes en la forma o acabat. 
El seu funcionament ha de ser suau. 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d'ús ( primer dígit): 
     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.  
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús. 
- Durabilitat: (segon dígit) 
     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
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     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit): 
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
     - Grau B:  Porta encastada i batent 
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
     - Grau 0:  No aplicable 
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
     - Grau 0: Pany sense nueca 
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): 
     - Grau 0: Sense requisit 
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209) 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col.locats sobre o en el marc, 
sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit) 
     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit) 
     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Força del tancaportes (tercer dígit) 
      - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de 
tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit) 
     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit): 
     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
     - Grau 1:  Dèbil resistència 
     - Grau 2:  Resistència mitja 
     - Grau 3:  Resistència elevada 
     - Grau 4: .Resistència molt elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. 
Particiones: Puertas de Vidrio 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
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BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS 
BAN3 - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que formen el bastiment de base de la finestra o balconera. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm 
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces de 
fusta. 
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 
 
 
 

BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer. 
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el recobriment. 
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents: 
- Soldadura: Per arc o per resistència 
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar la seva rosca 
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat. 
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT. 
Protecció de galvanitzat (UNE 36130): 
- Tub d'acer:  >= 385 g/m2 
- Soldadures:  >= 346 g/m2 
Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 330 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  La corresponent a la taula 4 de la UNE-EN 10219-2 
- Gruix:  El corresponent al gruix segons la taula 2 de la UNE-EN 10219-2 
- Dimensions secció:  Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de la UNE-EN 10219-2 
- Torsió (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 10219-2 ):  0,15 % de la llargària total 
- Angles (UNE-EN 10219-2): 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BANA7175. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el bastiment de la 
porta o de l'armari. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm 
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces de 
fusta. 
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
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- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 
 
 
 

BANB - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el bastiment de la 
porta o de l'armari. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm 
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces de 
fusta. 
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 

- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones complementarias. 
 
 
 

BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions 
previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851): 
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 1,3 N 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT: 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas. 
 
 
 

BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQ1 - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES EXTERIORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta i plafons que formen la fulla de la porta. 
La porta ha d'estar formada per posts de fusta encadellades verticalment sobre el bastidor. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El bastidor ha de tenir travessers en diagonal per a evitar la perdua d'escairat. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
Si existeixen fongs blaus han d'estar tractats. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
La fusta no pot presentar pudricions ni rastres d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  10% <= H <= 15% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm 
Llargària del reforç per al pany:  >= 300 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar els 
valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56802:1989 Puertas de madera.Medidas y tolerancias. 
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas. 
 
 
 

BAQA - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRADA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAQA3485. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta i plafons que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllures 
- Rebaixada amb plafons 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- De roure per a envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
L'ànima de la fulla o els plafons han d'estar formats per un dels materials següents: 
- Plafó de partícules 
- Plafó de fibres de densitat mitjana mínima de 600 kg/m3 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes encadellades (UNE 56-529):  <= 6% 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm 
Llargària del reforç per al pany:  >= 300 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O DE FUSTA XAPADA: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
ACABAT PER A PINTAR: 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 1/2 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
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REBAIXADA AMB PLAFONS: 
Nombre de plafons:  >= 2 
Gruix dels plafons:  >= 16 mm 
Amplària dels muntants laterals i superiors:  >= 12 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAQD2275. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser 
xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 

- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla:  ± 1 mm 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAQQ - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S'ha considerat els tipus següents: 
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- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- De llibret fix 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529):  < 6% 
Gruix del parament acabat: 
- Amb plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany: 
- Llargària:  >= 150 mm 
- Amplària:  >= 60 mm 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Corbament dels montant (UNE 56-824): 
- H < 1800 mm:  =< 1 mm 
- 1800 <= H < 2030 mm:  =< 4 mm 
- H => 2030 mm:  =< 6 mm 
Corbament dels travessers (UNE 56-824):  =< 1 mm 
Balcament (UNE 56-824): 
- H < 1800 mm:  =< 2 mm 
- 1800 =< H < 2030 mm:  =< 4 mm 
- H => 2030 mm:  =< 6 mm 
H = alçària de la fulla 
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc d'un cos 
dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i resistència a la variació d'humitat, d'acord 
amb la norma  UNE 56-869. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821):  =< 1mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
 
ACABAT PER A PINTAR: 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >= 0,39 mm 

- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
 
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta. 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser 
xapada. 
 
DE LLIBRET FIX: 
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta. 
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també. 
Toleràncies: 
- Distància de la motllura respecte al cantell de la fulla:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
No han d'estar en contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias. 
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones. 
 
 
 

BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
BARA - PORTES BASCULANTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat, mecanismes, perfils pels 
bastiments, contrapessos, politges, etc... que conformen la porta basculant. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el 
recobriment. 
Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona fabricació, material 
apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la seva vida útil prevista. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i connectades per mitjà de 
volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb 
forats aixamfranats per a la fixació al bastiment i a la fulla. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que 
ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
L'element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores tallants, ni d'altres 
parts perilloses. 
La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la producció de lesions i 
danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604. 
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible,  
que mostri almenys la següent informació: 
     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 
     - Tipus de porta 
     - Número de sèrie/número únic de referència de la porta 
     - Any de fabricació 
     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 600 mm 
Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 
Nombre de frontisses: 
- Amplària <= 3 m:  3 ud. 
- Amplària > 3 m:  4 ud. 
Perfils d'acer: 
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- La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la unió amb 
cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del cargol. 
- Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred) 
Tarja superior fixa de ventilació: 
- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 
Toleràncies: 
- LLargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm 
- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0,8 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
- Alineació de les frontisses:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, 
soroll, energia, estanquitat i seguretat d'ús: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre el mateix 
producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos 
sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
 

BARB - PORTES ENROTLLABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils i mecanismes que formen les guies, el corró de suport amb les molles, i la fulla de la porta 
enrollable. 
S'han considerat els tipus de fulles següents: 
- Perfils articulats de planxa 
- Perfils articulats de planxa perforada 
- Gelosia de tubs i perfils 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el 
recobriment. 
Totes les fixacions han de quedar fetes per mitjà de cargols o per soldadura elèctrica. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred). 
Si l'acabat es pintat, s'ha de donar una capa de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la DF. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport sobre el que 
s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de 
col·locar. 

La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la producció de lesions i 
danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604. 
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible,  
que mostri almenys la següent informació: 
     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 
     - Tipus de porta 
     - Número de sèrie/número únic de referència de la porta 
     - Any de fabricació 
     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 
Toleràncies: 
- LLargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm 
- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0,8 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per assegurar que no es deformi. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, 
soroll, energia, estanquitat i seguretat d'ús: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre el mateix 
producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos 
sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
 

BARC - PORTES EXTENSIBLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, pintat al forn o polit, i mecanismes, que formen el bastiment i la fulla de la 
porta extensible de ballesta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments en el 
recobriment. 
Totes les fixacions han de quedar fetes per mitjà de cargols o per soldadura elèctrica. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred). 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la DF. 
Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 
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Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 
Toleràncies: 
- LLargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm 
- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0,8 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per assegurar que no es deformi. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
 
 
 

BARR - PORTES RÀPIDES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta ràpida vertical, formada per una fulla plegable en mòduls, bastiment de perfils d'acer i 
accessoris per a la maniobra automàtica d'obertura i tancament. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir irregularitats ni defectes superficials. 
Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona fabricació, material 
apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la seva vida útil prevista. 
El color ha de ser uniforme, i ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Components: 
- Estructura autoportant de perfils d'acer galvanitzat 
- Fulla plegable de teixit revestit de PVC dividida en mòduls horitzontals proporcionals a l'alçària de la porta i 
armada amb perfils tubulars galvanitzats 
- Accessoris de maniobra: armari elèctric, interruptor-pulsador i fotocèl·lula de seguretat 
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de 
rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensió i guiatge. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element de PVC transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que 
ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la DF. 
Han d'anar fixades als paraments o al bastiment amb potes d'ancoratge o forats aixamfranats. 
La resistència de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esforços resultants 
del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, així com no excedir el final del 
recorregut dels elements de guiatge. 
Tots els accessoris, així com els elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport sobre el que s'han 
d'instal·lar. 
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió. 
La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la producció de lesions i 
danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604. 
L'armari elèctric ha d'efectuar el control de les parades superior i inferior, la selecció de velocitat i la 
temporització d'espera. 
La fotocèl·lula de seguretat ha d'impedir el tancament de la porta mentre detecti l'existència d'un obstacle, o 
invertir el sentit de la marxa. 
Ha de poder-se efectuar obertura manual d'emergència en cas de falta de corrent. 
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible,  
que mostri almenys la següent informació: 
     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 
     - Tipus de porta 
     - Número de sèrie/número únic de referència de la porta 
     - Any de fabricació 
     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Característiques: 
- Velocitat d'obertura i tancament:  de 0,7 a 1 m/s 
Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, 
soroll, energia, estanquitat i seguretat d'ús: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre el mateix 
producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos 
sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
 

BARS - PORTES SECCIONALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta seccional, formada per una fulla articulada en mòduls, guies de suspensió i guiatge, 
ferramenta d'apertura i tancament, accessoris per a la suspensió, guiatge, final de recorregut etc., així com els 
sistemes de segellat que estiguin presents en el conjunt de la porta. 
S'han considerat els accionaments següents: 
- Funcionament manual 
- Funcionament amb operador electromecànic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial. 
Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona fabricació, material 
apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la seva vida útil prevista. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de 
rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensió i guiatge. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que 
ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
L'element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores tallants, ni d'altres 
parts perilloses. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la DF. 
Han d'anar fixades als paraments o al bastiment amb potes d'ancoratge o forats aixamfranats. 
La resistència de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esforços resultants 
del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, així com no excedir el final del 
recorregut dels elements de guiatge. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport sobre el que 
s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de 
col·locar. 
La porta ha d'estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d'evitar la producció de lesions i 
danys als usuaris, complint l'establert a la norma UNE-EN 12604. 
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La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible,  
que mostri almenys la següent informació: 
     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 
     - Tipus de porta 
     - Número de sèrie/número únic de referència de la porta 
     - Any de fabricació 
     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 600 mm 
Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 
FUNCIONAMENT AMB OPERADOR ELECTROMECÀNIC: 
Ha d'estar equipada amb motor instal·lat directament en l'extrem de l'eix de la porta. 
El motor ha de ser reversible. 
Ha de permetre la maniobra manual en cas de falta de corrent. 
Ha de portar: 
- Reductors sens fi en bany d'oli 
- Microrruptors de final de carrera 
- Motoprotectors tèrmics 
Característiques tècniques: 
- Tensió d'alimentació:  220 V o 22/380 V 
- Freqüència:  50 Hz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, 
soroll, energia, estanquitat i seguretat d'ús: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre el mateix 
producte, o sinó sobre l'etiqueta o la documentació comercial que l'acompanya): 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos 
sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
 

BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta. 
S'han considerat els materials següents: 

- Fusta 
- Metàl·lica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta d'escaire. En la 
porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta metàl·lica no s'han d'apreciar 
senyals d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, 
que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de permetre un 
gir de 180° i ha de tancar automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumescent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa protegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapat                   ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦Metàl.lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a la meitat de la 
cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes emmetxades no ha de 
superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics. 
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El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els 
golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer 
l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 
Nombre de golfos: 
- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles), aplicades 
horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts 
de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar 
dissenyat i construït d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de nou dígits establert 
per la norma UNE-EN 1125: 
- Categoria d'ús (primer dígit). 
     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar atenció, es a 
dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús 
- Durabilitat (segon dígit): 
     - Grau 6: 100 000 cicles 
     - Grau 7: 200 000 cicles 
- Massa de la porta (tercer dígit): 
     - Grau 5: fins a 100 kg 
     - Grau 6: fins a 200 kg 
- Resistència al foc (quart dígit): 
     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums 
     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 
     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 
     - Grau 3: resistència elevada 
     - Grau 4: resistència molt elevada 
- Seguretat de bens (setè dígit): 
     - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones 
- Projecció de la barra (vuitè dígit): 
     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 
     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit): 
     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida 
     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN 1125) 
- Referència a la norma europea EN 1125 
- Mes i any del muntatge final pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar l'escairat dels 
seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant. 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui sobre el mateix 
producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número corresponent del certificat CE de conformitat 
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una 
barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por 
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por 
una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
 

BASB - PORTES TALLAFOCS DE FULLES CORREDISSES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta tallafocs corredissa, formada per una o varies fulles, guies de suspensió, guiatge i/o 
recolzament, ferramenta d'apertura i tancament, accessoris per a la suspensió, guiatge, recolzament, final de 
recorregut etc., així com els sistemes de segellat que estiguin presents en el conjunt de la porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fulla de doble xapa d'acer amb reblert de material resistent al foc. 
S'han considerat els tipus de portes següents: 
- Porta d'una fulla 
- Porta de dues fulles de desplaçament oposat 
- Porta de dues fulles telescòpiques 
- Porta de quatre fulles telescòpiques 
S'han considerat les resistències al foc següents: 
- EI2-C 30 
- EI2-C 60 
- EI2-C 90 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de 
rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensió, guiatge i/o recolzament. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que 
ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats. 
La guia superior ha de portar potes d'ancoratge protegides contra la corrosió o forats aixamfranats per a la fixació 
al parament o al sostre, situats cada 600 mm com a màxim. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat o protegit contra la corrosió. 
La resistència de les guies i la de les seves fixacions ha de ser suficient per a suportar els esforços resultants 
del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, descarrilaments, així com no excedir el final del 
recorregut dels elements de guiatge. 
El mecanisme superior ha de lliscar per la guia mitjançant rodes d'acer o rodament de boles. 
El mecanisme inferior ho farà mitjançant pivots d'acer protegits amb plàstic o material similar. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport sobre el que 
s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de 
col·locar. 
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió. 
Característiques dels components: 
- Gruix xapa d'acer:  1,5 mm 
- Material aïllant:  plaques de guix i llana de roca 
Comportament al foc: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦ Resistència ¦ Resistència ¦ Estabilitat ¦ Estanquitat ¦ Paraflames  ¦ 
¦  al foc     ¦  al foc     ¦  al foc     ¦  al foc     ¦             ¦ 
¦   (EI2-C)   ¦    (min)    ¦    (min)    ¦    (min)    ¦    (min)    ¦ 
¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦ 
¦     30      ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦    >= 30    ¦ 
¦     60      ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦    >= 60    ¦ 
¦     90      ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦    >= 90    ¦ 
¦    120      ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦    >= 120   ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
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- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació 
- Designació de la porta d'acord amb la UNE 85-102 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
* UNE 85102:1991 EX Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones, clasificación y características. 
 
 
 

BASW - ACCESSORIS PER A PORTES TALLAFOCS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les 
fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara 
exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, 
tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que 
determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el 
cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935): 
-.Categoria de servei (primer dígit) 
     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)  
     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 
incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús) 
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit) 
     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins: 
          -  Grau 3: 10.000 cicles 
          -  Grau 4: 25.000 cicles 
     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins: 
          - Grau 4: 25 000 cicles 
          - Grau 7: 200.000 cicles 
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit) 
     - Grau 0 : 10 kg 

     - Grau 1:  20 kg 
     - Grau 2:  40 kg 
     - Grau 3:  60 kg 
     - Grau 4:  80 kg 
     - Grau 5:  100 kg 
     - Grau 6:  120 kg 
     - Grau 7:  160 kg 
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 
     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 
1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     -Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l'ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670: 
     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
     - Grau 1: resistència mitja 
     - Grau 2: resistència moderada 
     - Grau 3: resistència alta 
     - Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit): 
      - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció. 
     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb la UNE-EN-1935 instal.lades en portes tallafoc i/o de control de 
fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements: 
     - identificació, nom fabricant o marca comercial 
     - grau de la frontissa 
     - número d'aquesta norma europea 
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de 
la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà: 
     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal.lació o en 
servei. 
 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d'ús ( primer dígit): 
     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.  
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús. 
- Durabilitat: (segon dígit) 
     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
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     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit): 
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
     - Grau B:  Porta encastada i batent 
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
     - Grau 0:  No aplicable 
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
     - Grau 0: Pany sense nueca 
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): 
     - Grau 0: Sense requisit 
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col.locats sobre o en el marc, 
sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit) 
     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit) 
     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Força del tancaportes (tercer dígit) 
      - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de 
tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit) 
     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit): 
     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
     - Grau 1:  Dèbil resistència 

     - Grau 2:  Resistència mitja 
     - Grau 3:  Resistència elevada 
     - Grau 4: .Resistència molt elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
 

BAT - PORTES ACÚSTIQUES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta acústica de fulles batents, formada per una o varies fulles, bastiment, accessoris per a 
l'enllaç i rotació de la fulla, així com la ferramenta d'apertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 
l'acabat superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el 
triat per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a l'alçada de la vista, que 
ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
No s'han d'utilitzar vidres que no siguin armats. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
S'ha de garantir un bon ajustament en les cares de contacte entre la fulla i el bastiment. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
L'estructura de la fulla ha de ser suficientment sòlida per a suportar el seu propi pes i ha de tenir un grau de 
rigidesa suficient per tal de garantir el bon funcionament dels elements de suspensió i guiatge de la rotació i el 
bon encaix amb el bastiment. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport sobre el que 
s'han d'instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta sobre la que s'han de 
col·locar. 
Totes les peces exposades a la intempèrie han d'estar protegides contra la corrosió. 
Components: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Aïllament  ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   47 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,5 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment en forma de L amb una cara inclinada,          ¦ 
¦            ¦de xapa d'acer de gruix = 1,5 mm, amb reforç de tub      ¦ 
¦            ¦rectangular de 90x40x1,5 mm reblert amb el mateix        ¦ 
¦            ¦material fonoabsorbent que la fulla                      ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per falca                               ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   43 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
¦------------¦---------------------------------------------------------¦ 
¦   41 dBA   ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix = 1,2 mm cada una,  ¦ 
¦            ¦amb reblert de material fonoabsorbent                    ¦ 
¦            ¦Bastiment de xapa d'acer de gruix = 1,2 mm               ¦ 
¦            ¦Tanca de pressió per lleva i galze perimetral de junt    ¦ 
¦            ¦de neoprè                                                ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Dimensions: 
- Gruix: 
     - Porta aïllament 47 dBA:  98 mm 
     - Porta aïllament 43 dBA:  80 mm 
     - Porta aïllament 41 dBA:  66 mm 
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Data de fabricació 
- Designació de la porta d'acord amb la UNE 85-103 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 
 
 
 

BAV - PERSIANES I PROTECCIONS SOLARS 
BAV1 - PERSIANES ENROTLLABLES DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta roure o sapel.li per a envernissar 
- Fusta per a pintar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
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+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES DE FUSTA: 
Els requisits de durabilitat de les persianes de fusta són l'aspecte i l'estabilitat dimensional  
La fusta utilitzada en persianes ha de ser d'un creixement regular i estar exenta d'alteracions d'origen vegetal o 
animal. 
La unió entre lamel·les s'ha de fer per mitjà de ganxos d'acer galvanitzat que formi cadenes verticals. 
Els elements han de ser de gra sensiblement recte al menys en tres quarts de la seva llargaria.  
En cas de persianes enrollables els nusos no estan permesos. 
La lamel·la superior ha de tenir cintes que coincideixin amb les cadenes per a la seva fixació al corró. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
S'admeten feses o fissures no superficials si la seva llargària és inferior al 5% de la llargària de la peça. 
No ha de tenir nusos morts ni exfoliacions. 
La fusta no pot presentar pudricions ni rastres d'atacs d'insectes. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
Separació entre les cadenes verticals:  <= 60 cm 
Separació de la cadena vertical als costats:  <= 15 cm 
Nombre de cadenes:  >= 2 
Toleràncies: 
- Alçària de la lamel·la:  <= 6 cm 
- Gruix de la lamel·la:  >= 1,1 cm 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les 
respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Amplària i alçària: En múltiples de 5 cm 
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,50 m2: S'han d'amidar 1,50 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per arribar fins a l'eix de suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAV2 - PERSIANES DE LLIBRET DE FUSTA 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAV2CFAR. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de llibret, fixes o practicables, amb lamel·les fixes o mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta roure o sapel.li per a envernissar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un bastidor de les mides indicades a la DT, al que s'han de fixar les lamel·les. Si són fixes 
han d'estar encastades al bastidor , i si són mòbils han d'estar unides per mitjà d'un eix. 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera 
que permeti moure-les conjuntament. 
Si la persiana és practicable ha d'estar provista de les frontisses i mecanismes de tancament necessaris. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més 
desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Escairada del marc:  >= 35 x 35 mm 
Alçària de la lamel·la:  >= 50 mm 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES DE FUSTA: 
Els requisits de durabilitat de les persianes de fusta són l'aspecte i l'estabilitat dimensional  
La fusta utilitzada en persianes ha de ser d'un creixement regular i estar exenta d'alteracions d'origen vegetal o 
animal. 
Els elements han de ser de gra sensiblement recte al menys en tres quarts de la seva llargaria. 
Presencia de nusos en fusta per envernissar:  
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- Ample perfil <= 50mm, 5 nusos/m2 com a màxim  i diàmetre del nus <20mm i/o <= 1/2 gruix perfil 
- Ample perfil > 50mm, 15 nusos/m2 com a màxim i diàmetre de nus < gruix perfil i/o diàmetre nus <40mm 
Presencia de nusos en fusta per pintar:  
- Ample perfil <= 50mm, diàmetre del nus <= 1/2 gruix perfil 
- Ample perfil > 50mm, diàmetre de nus < gruix perfil  
El contingut d'humitat en la mecanització de la fusta i en l'entrega de la persiana, ha de ser >12% i <18% 
En les unions i acoblaments ha de quedar assegurada la compatibilitat entre la humitat de les fustes i les coles 
utilitzades.  
Els acoblaments han de ser realitzats de manera que l'aigua no pugui quedar continguda. 
Els elements de fusta resinosa destinats a romandre visibles han d'ésser tractats contra l'acció dels fongs blaus. 
No ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, esquerdes ni escrostonaments en arestes i cares a vistes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
No ha de tenir nusos morts ni exfoliacions. 
La fusta no pot presentar pudricions ni rastres d'atacs d'insectes. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
Envelliment natural de la fusta:  >= 6 mesos 
Toleràncies: 
- Gruix de la lamel.la:  >=12 mm 
Separació entre les cadenes verticals:  <= 60 cm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAV4 - PERSIANES DE LLIBRET D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de llibret, fixes o practicables, amb lamel·les fixes o mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un bastidor de les mides indicades a la DT, al que s'han de fixar les lamel·les. Si són fixes 
han d'estar encastades al bastidor , i si són mòbils han d'estar unides per mitjà d'un eix. 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera 
que permeti moure-les conjuntament. 

Si la persiana és practicable ha d'estar provista de les frontisses i mecanismes de tancament necessaris. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més 
desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Escairada del marc:  >= 35 x 35 mm 
Alçària de la lamel·la:  >= 50 mm 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES D'ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2 
Resistència a la corrosió: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 
¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix de la lamel·la:  >= 1,1 cm 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
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PERSIANES D'ACER: 
Les lamel.les han de provenir de perfils conformats i plegats d'acer S235JR. 
La unió entre els perfils ha de ser per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en cas que el perfil porti plecs fets especialment per allotjar la 
rosca dels cargols. 
Gruix de la paret de la lamel.la:  >= 0,65 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb aïllament interior 
- Sense aïllament interior 
S'han considerat els tipus de persiana enrotllable següents: 
- De lamel·les no orientables 
- De lamel·les orientables 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 

¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES D'ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2 
Resistència a la corrosió: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 
¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Alçària de la lamel·la:  <= 6 cm 
- Gruix de la lamel·la:  >= 1,1 cm 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38-337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i 
resistents a la intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
AMB AÏLLAMENT: 
L'interior de les lamel·les ha d'estar ple amb material aïllant. 
Conductivitat tèrmica de l'aïllament:  <= 0,041 W/m K 
 
LAMEL·LES ORIENTABLES: 
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L'unió de les lamel·les ha de permetre un moviment basculant coordinat de les lamel·les que restin dins del forat de 
la finestra, quan la persiana està baixada amb les lamel·les una mica separades. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les 
respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm 
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per a arribar fins a l'eix de suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAV8 - PERSIANES DE LLIBRET D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de llibret, fixes o practicables, amb lamel·les fixes o mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un bastidor de les mides indicades a la DT, al que s'han de fixar les lamel·les. Si són fixes 
han d'estar encastades al bastidor , i si són mòbils han d'estar unides per mitjà d'un eix. 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera 
que permeti moure-les conjuntament. 
Si la persiana és practicable ha d'estar provista de les frontisses i mecanismes de tancament necessaris. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més 
desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Escairada del marc:  >= 35 x 35 mm 
Alçària de la lamel·la:  >= 50 mm 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 

¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES D'ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2 
Resistència a la corrosió: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 
¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Gruix de la lamel·la:  >= 1,1 cm 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38-337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i 
resistents a la intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAVB - PERSIANES ENROTLLABLES DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles. 
S'han considerat els materials següents: 
- PVC 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb aïllament interior 
- Sense aïllament interior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 

¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES DE PVC: 
El PVC ha de tenir una superfície llisa, un color uniforme i no ha de tenir irregularitats. 
Las característiques del material PVC-U (policlorur de vinil) no plastificat han de complir la norma  UNE-EN 13245-1. 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del granulat de PVC. 
No ha de tenir defectes superficials, (ondulacions, vetes, bosses, etc.). S'admeten les línies d'una extrusió 
correcta. 
- Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 1 mm 
Les lamel·les han d'estar compartimentades interiorment en cel·les. 
La unió de les lamel·les s'ha de fer per encaixament continu. 
- Alçària nominal de la lamel·la (UNE 53-141):  ± 1 mm 
- Gruix nominal de la lamel·la (UNE 53-141):  ± 0,5 mm 
- Rectitud de les lamel·les:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les 
respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Amplària i alçària: En múltiples de 5 cm 
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,50 m2: S'han d'amidar 1,50 m2 per unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui. 
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per arribar fins a l'eix de suspensió. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
* UNE 53141:1992 Plásticos. Perfiles de poli (cloruro de vinilo) para persianas, celosias y cerramientos exteriores 
similares. 
 
 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            370 

 

BAVC - PERSIANES DE LLIBRET DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de llibret, fixes o practicables, amb lamel·les fixes o mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- PVC 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per un bastidor de les mides indicades a la DT, al que s'han de fixar les lamel·les. Si són fixes 
han d'estar encastades al bastidor , i si són mòbils han d'estar unides per mitjà d'un eix. 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera 
que permeti moure-les conjuntament. 
Si la persiana és practicable ha d'estar provista de les frontisses i mecanismes de tancament necessaris. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més 
desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Escairada del marc:  >= 35 x 35 mm 
Alçària de la lamel·la:  >= 50 mm 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES DE PVC: 
El PVC ha de tenir una superfície llisa, un color uniforme i no ha de tenir irregularitats. 
Las característiques del material PVC-U (policlorur de vinil) no plastificat han de complir la norma  UNE-EN 13245-1. 

La unió entre els perfils ha d'estar feta per soldadura tèrmica o química, cargols autorroscants o cargols amb rosca 
mètrica. 
Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17006) i s'han de muntar sobre zones rigiditzades del 
perfil. 
Tolerància de les lamel.les: 
- Gruix:  ± 10% 
- Pes per unitat de llargària:  ± 5% pes nominal 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 0,5° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de gelosia de lamel·les mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini lacat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera 
que permeti moure-les conjuntament. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més 
desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
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¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES D'ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2 
Resistència a la corrosió: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦                        ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦ 
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦Components d'interior   ¦   24 h   ¦   48 h   ¦    -     ¦    -     ¦ 
¦Components d'exterior   ¦     -    ¦   48 h   ¦  96 h    ¦  240 h   ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
PERSIANES D'ALUMINI LACAT: 
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38-337). 
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i 
resistents a la intempèrie. 
Gruix de la paret de la lamel·la:  >= 0,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAVM - PERSIANES DE GELOSIA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Persianes de gelosia de lamel·les mòbils. 
S'han considerat els materials següents: 
- Acer 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les lamel·les han de ser totes paral·leles. 
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera 
que permeti moure-les conjuntament. 
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més 
desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària. 
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o 
feridors que puguin causar danys. 
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col.locar a una alçada 
menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un 
radi mínim de 0,50mm. 
-Resistència al vent: 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦       Classe           ¦   0  ¦   1  ¦   2  ¦   3  ¦   4  ¦   5  ¦   6  ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió nominal p (N/m2)¦  <50 ¦  50  ¦  70  ¦  100 ¦  170 ¦  270 ¦  400 ¦ 
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦ 
¦Pressió d'assaig de     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ seguretat 1,5 (N/m2)   ¦  <75 ¦  75  ¦  100 ¦  150 ¦  250 ¦  400 ¦  600 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
-Resistència a la càrrega de neu: 
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb 
associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833. 
-Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha: 
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de 
l'exterior sense eines. 
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura). 
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits) 
Classes de durabilitat:   
+--------------------------------------------------------------+ 
¦  Número de cicles           ¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ 
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦ 
¦ Desplegament / replegament  ¦   3000   ¦   7000   ¦  10000   ¦ 
¦ Orientació de les lames     ¦   6000   ¦  14000   ¦  20000   ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 
- Maniobrabilitat en cas de gelada 
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Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació 
de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la 
persiana. 
- Resistència a l'impacte:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
-  Resistència  tèrmica:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN-13659  
- Falsa maniobra 
Sota l'acció d'un us anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que 
perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659. 
Toleràncies: 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦      ¦  Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L<=2     ¦      +0 a -3     ¦      ¦      H<=1,5   ¦      +0 a -4     ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦     2<L<=4    ¦     +0 a -4      ¦      ¦   1,5<H<=2,5  ¦     +0 a -6      ¦ 
¦---------------¦------------------¦      ¦---------------¦------------------¦ 
¦      L>4      ¦      +0  a -5    ¦      ¦      H>2,5    ¦     +0  a -10    ¦ 
+----------------------------------+      +----------------------------------+ 
 
PERSIANES D'ALUMINI O ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials. 
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui 
tancada. 
Toleràncies: 
- Secció de les lamel·les:  ± 2,5% 
- Rectitud de les lamel·les: 
     - Per a una llargària =< 1,5 m:  ± 1 mm/m 
     - Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m:  ± 1,5 mm/m 
     - Per a una llargària > 4 m:  ± 2 mm/m 
- Torsió de les lamel·les:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
PERSIANES D'ACER: 
Les lamel.les han de provenir de perfils conformats i plegats d'acer S235JR. 
La unió entre els perfils ha de ser per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en cas que el perfil porti plecs fets especialment per allotjar la 
rosca dels cargols. 
Gruix de la paret de la lamel.la:  >= 0,65 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els productes de la construcció han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 13281/1995 de 28 de juliol.  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
- Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) 
: 
     - Nom i marca identificativa del fabricant 
     - Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar  
     - Direcció registrada del fabricant  
     - Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 ) 
     - Tipus de producte i informació dels requisits essencials 
          - Resistència al vent. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluída la seguridad. 
 
 
 

BAVT - PERSIANES CONTÍNUES DE TEIXIT 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt format per dues guies laterals, un torn d'arrollament superior amb suports i mecanisme d'accionament, i una 
cortina de teixit de fibra de vidre recoberta de PVC, amb un contrapès guiat a la seva part inferior. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb accionament per cordill 
- Amb accionament per torn 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils de les guies, el torn i el contrapès han de ser rectes i han de tenir un aspecte uniforme, sense 
esquerdes ni defectes superficials. 
Totes les peces del conjunt han de ser compatibles per al seu muntatge. 
El torn ha de rodar sense dificultat en el seu suport. 
La cortina ha de portar reforços als extrems laterals i inferior. 
Característiques dels perfils: 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aleació A1-0,7 Mg Si 
Lacat del perfil:  >= 60 micres,  <= 120 micres 
Qualitat mitja total del segellat. 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
Característiques del teixit de la cortina: 
- Composició: 
     - Fibra de vidre:  27% 
     - PVC:  73% 
- Gruix:  >= 0,75 cm 
- Solidesa dels colors (NF G 07-012):  7/8 
- Massa per m2:  0,5 kg 
- Reacció al foc (UNE-EN 13773:2003):  Classe 1 
Toleràncies: 
- Alçària o amplària:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAVZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PERSIANES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars necessaris pel funcionament de les persianes. 
S'han considerat els conjunts d'elements següents: 
- Mecanismes d'elevació amb cinta 
- Mecanismes d'elevació amb torn i cable 
- Guies per a persianes enrotllables d'acer galvanitzat, d'alumini amb o sense cantoneres interiors de PVC 
 
MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL AMB CINTA: 
Conjunt d'elements, corrons, politja, rodets, cinta i enrotllador automàtic que formen el mecanisme d'accionament de 
la persiana. 
El corró i els rodets han de ser d'acer galvanitzat i la politja ha de ser de PVC. 
La cinta ha de ser de material flexible. 
El corró ha d'anar proveït de suports en els seus extrems. 
L'enrotllador automàtic de la cinta ha de tenir una placa embellidora d'alumini, o n'ha de preveure l'acoblament. 
Els rodets han de tenir una placa de base amb perforacions per a la seva fixació. 
El corró ha de tenir perforacions que permetin la fixació de la persiana. 
Diàmetre del corró:  >= 6 cm 
Gruix de la paret del corró:  >= 0,8 mm 
Diàmetre de la politja:  >= 20 cm 
Llargària dels rodets:  >= 2 cm 
Resistència a la tracció de la cinta:  >= 0,6 kN 
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MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL AMB TORN: 
Conjunt d'elements, corró, politja, cable, torn i maneta que formen el mecanisme d'accionament de la persiana. 
El corró i la politja han de ser d'acer galvanitzat. 
El cable ha d'estar format per fils d'acer galvanitzat i s'ha d'allotjar dins d'un tub de PVC rígid que ha de servir 
de guia. 
El corró ha d'anar proveït de suports en els seus extrems i de coixinets que permetin el seu accionament per mitjà 
del cable. 
El torn ha d'anar galvanitzat en una caixa d'acer galvanitzat. 
El corró ha de tenir perforacions que permetin la fixació de la persiana. 
Diàmetre del corró:  >= 6 cm 
Gruix de la paret del corró:  >= 0,8 mm 
Diàmetre del cable:  3 mm 
Diàmetre del tub de PVC:  1,8 cm 
Llargària de la maneta:  >= 16 cm 
Toleràncies: 
- Diàmetre del cable:  ± 0,1 mm 
- Diàmetre del tub de PVC:  ± 1 mm 
 
GUIES PER A PERSIANES 
Perfil en forma de U que forma la guia de la persiana. 
Si son d'acer han d'estar galvanitzades, i si son d'alumini anoditzades. 
La guia ha de ser rígida i no ha de tenir guerxaments ni defectes superficials. 
Els seus extrems superiors han d'estar preparats per a afavorir l'entrada de les lamel·les de la persiana. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegits de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-FDP/1974 Fachadas. Defensas. PERSIANAS 
 
 
 

BAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES 
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 
Característiques de la central hidràulica: 

- Capacitat bomba:  0,8 l/m 
- Pressió de treball:  20 bar 
- Pressió màxima:  40 bar 
- Temperatura:  -20°C - +80°C 
Temps d'apertura:  25 s 
Gir de l'eix:  <= 205° 
Tensió d'alimentació:  230 V, corrent monofàsic 
Freqüència:  50 Hz 
Toleràncies: 
- Tensió d'alimentació:  ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
Inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les conexions amb el quadre de comandament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAWS - AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents. 
S'han considerat els tipus d'elements següents: 
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual 
- Retenidors per a col.locació mural o col.locació sobre el paviment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma EN 1155. 
Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de 6 
dígits establert per la norma EN 1155: 
- Categoria d'ús (primer dígit): 
     - Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per a persones poc incentivades per a para atenció 
- Durabilitat (segon dígit): 
     - Grau 5: 50 000 cicles 
     - Grau 7: 500 000 cicles 
- Força de retenció del retenidor (tercer dígit): 
     - S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma EN 1155 
- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit): 
     - Grau 1: Apte 
- Seguretat (cinquè dígit): 
     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
     - Grau 0: sense especificar la resistència 
     - Grau 1: dèbil resistència 
     - Grau 2: resistència mitja 
     - Grau 3: resistència elevada 
     - Grau 4: resistència molt elevada 
Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e indeleble (ja sigui sobre el mateix 
producte, en una etiqueta fixada al dispositiu, a les instruccions d'instal.lació o a l'embalatge) amb la següent 
informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació 
- Identificació del model o producte 
- Classificació segons el sistema de classificació de la norma EN 1155 
- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació 
- Referència a la norma EN 1155 
- Any i setmana de fabricació 
- 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
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El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nombre o marca d'identificació del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma europea EN 1155+A1 
- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 1155 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
 
 

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

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZ11196. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments. 
S'han considerat els perfils següents: 
- De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles. 
Els perfils no han de tenir defectes superficials. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Amplària:  ± 3 mm 
- Llargària nominal:  ± 3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR: 
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR: 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces de 
fusta. 
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil 
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Humitat del perfil:  <= 12% 
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2 
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2 
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZ27100. 

 

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

BAZ7 - PLAFONS PER A CAIXES DE PERSIANA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafons de fusta per a formar la tapa de la caixa de la persiana. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Contraplacat per a pintar 
- Contraplacat xapat amb fusta de roure o melis per a envernissar 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Plafó de fusta contraplacada que forma la tapa de la caixa de la persiana. 
El plafó ha d'estar format per capes de fusta successives, encolades entre elles. 
La cara exterior del plafó ha d'estar formada per una o més capes de fusta ben desenrotllada. Ha d'estar fregada amb 
paper de vidre. 
Si la cara està formada per faixes de xapa, els junts no s'han d'apreciar al tacte i no han de tenir diferències de 
tonalitat. 
Gruix del plafó:  4 mm 
Angle de les fibres de dues capes consecutives:  90° 
Humitat de la fusta (UNE 56-529):  <= 6% 
Diferència d'humitat entre les capes (UNE 56-529):  <= 6% 
Toleràncies: 
- Amplària (UNE_EN 324-1):  ± 1 mm 
- Gruix (UNE_EN 324-1):  + 0,3 mm,  - 0,5 mm 
- Llargària (UNE_EN 324-1):  ± 1 mm 

- Rectitud d'arestes (UNE_EN 324-2):  1 mm/m 
- Escairat (UNE_EN 324-2):  1 mm/m 
 
CONTRAPLACAT PER A PINTAR: 
Pot tenir vetes i decoloracions, sempre que no modifiquin les propietats de la fusta. 
Pot tenir emplastracions ocasionals i exudacions de cola de forma esporàdica. 
Pot tenir picades de color fosc i aïllades, sempre que aquestes picades siguin perpendiculars a la cara del plafó. 
 
CONTRAPLACAT XAPAT PER A ENVERNISSAR: 
La cara exterior del contraplacat ha de ser de la fusta corresponent. 
No ha de presentar defectes superficials com es ara taques, decoloracions, picades, cops, ratlles etc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1: 
- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAZA - PRESTATGES PER A ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauler de partícules de fusta o lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en 
calent, de 16, 19 o 22 mm de gruix, acabat per a pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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:  >= 7%,  <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 kN/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,4 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
TAULER AMB ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAZD - BARRES DE PENJAR PER A ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil buit de llautó que forma la barra de penjar i els accessoris de llautó que la suporten. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han d'obtenir pel procés de laminació en fred de la xapa de llautó. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes, guerxaments ni defectes superficials. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aleació Cu-Zn 
Diàmetre del perfil de la barra:  >= 20 mm 
Gruix de les parets:  >= 1,5 mm 
Toleràncies: 
- Llargària de la barra:  - 3 mm 
- Rectitud de la barra:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BAZGC160,BAZGB160. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les 
fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara 
exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, 
tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris. 

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que 
determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el 
cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935): 
-.Categoria de servei (primer dígit) 
     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)  
     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc 
incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús) 
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit) 
     - Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins: 
          -  Grau 3: 10.000 cicles 
          -  Grau 4: 25.000 cicles 
     - Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins: 
          - Grau 4: 25 000 cicles 
          - Grau 7: 200.000 cicles 
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit) 
     - Grau 0 : 10 kg 
     - Grau 1:  20 kg 
     - Grau 2:  40 kg 
     - Grau 3:  60 kg 
     - Grau 4:  80 kg 
     - Grau 5:  100 kg 
     - Grau 6:  120 kg 
     - Grau 7:  160 kg 
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 
     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 
1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     -Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l'ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670: 
     - Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 
     - Grau 1: resistència mitja 
     - Grau 2: resistència moderada 
     - Grau 3: resistència alta 
     - Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit): 
      - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció. 
     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb la UNE-EN-1935 instal.lades en portes tallafoc i/o de control de 
fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements: 
     - identificació, nom fabricant o marca comercial 
     - grau de la frontissa 
     - número d'aquesta norma europea 
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de 
la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà: 
     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 
     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari 
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal.lació o en 
servei. 
 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d'ús ( primer dígit): 
     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.  
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús. 
- Durabilitat: (segon dígit) 
     - Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 
     - Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 
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     - Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
     - Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
     - Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
     - Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
     - Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
     - Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N 
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N 
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit): 
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 
     - Grau B:  Porta encastada i batent 
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
     - Grau 0:  No aplicable 
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
     - Grau 0: Pany sense nueca 
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit): 
     - Grau 0: Sense requisit 
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col.locats sobre o en el marc, 
sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 
- Categoria d'ús (primer dígit) 
     - Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 
     - Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus. 
- Durabilitat (segon dígit) 
     - Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  
- Força del tancaportes (tercer dígit) 
      - Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, moment de 
tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit) 
     - Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 
     - Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum. 
- Seguretat (cinquè dígit): 
     - Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
     - Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 
     - Grau 1:  Dèbil resistència 
     - Grau 2:  Resistència mitja 
     - Grau 3:  Resistència elevada 
     - Grau 4: .Resistència molt elevada 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de 
conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 
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- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154:2003 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FRONTISSES D'UN SOL EIX 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de 
ensayo. 
 
 
 

BAZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llistons, perfils, etc. utilitzats com a material auxiliar de suport o acabat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 1/2 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus: 
- Fusta per a pintar:  <= 20% de la peça 
- Fusta per a envernissar:  <= 0% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (UNE 56-529):  <= 12% 
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535):  >= 30 N/mm2 
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537):  >= 42 N/mm2 
Resistència al tall de la fusta:  >= 4,5 N/mm2 
Duresa mitjana a la secció tangencial (UNE 56-534):  >= 1,3 
Densitat seca (UNE 56-531): >= 0,45 kg/dm3, <= 0,80 kg/dm3 
Toleràncies: 
- Amplària:  + 5 mm,  - 1 mm 
- Alçària:  + 5 mm,  - 1 mm 
- Llargària nominal:  ± 2 mm/m 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BB1 - BARANES 
BB11 - BARANES DE FUSTA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta que formen el bastidor i l'ampit de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure 
- Melis 
- Pi roig 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions 
previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre 
equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han d'estar a una distància <= 1,5 m. 
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Diàmetre dels nusos:  <= 5 mm 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per la dessecació (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (UNE 56-529):  <= 12% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 
Característiques físiques de la fusta: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BB12 - BARANES D'ACER 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB121JA0. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del 
projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar 
les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les 
condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre 
equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BB13 - BARANES D'ALUMINI 
 

 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'aliatge d'alumini que formen el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, posteriorment segellada. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar al que s'ha previst al projecte. 
El perfil del travesser superior ha de tenir el disseny adequat per a rebre el passamà escollit. 
La unió entre perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb 
rosca mètrica. 
Tots els cargols han de ser d'acer inoxidable o cadmiat (UNE 17-006) i s'han de muntar sobre zones rigiditzades del 
perfil. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària. 
Les pilastres han d'estar a <= 1,50 m de distància. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre 
equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Anoditzatció del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a una gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
Toleràncies: 
- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB141000. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes. 
S'han considerat els materials següents: 
- De roure, melis o pi roig 
- De llautó 
- D'alumini 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del 
travesser. 
Toleràncies: 
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- LLargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
PASSAMANS DE FUSTA: 
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior. 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 
El perfil no ha de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
Característiques de la fusta: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. compressió ¦   45 N/mm2     ¦   60,4 N/mm2  ¦    40 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Resist. flexió    ¦   60 N/mm2     ¦  115 N/mm2    ¦    80 N/mm2       ¦ 
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦Resist. a l'esforç ¦    7,5 N/mm2   ¦    4,5 N/mm2  ¦     3 N/mm2       ¦ 
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦ 
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦ 
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦ 
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 
Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 
Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (UNE 56-529):  <= 12% 
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 
 
PASSAMANS D'ALUMINI: 
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior. 
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca 
mètrica. 
Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
PASSAMANS DE LLAUTÓ: 
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior. 
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT. 
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica. 
Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aliatge Cu-Zn 
Amplària del passamà:  >= 45 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

 

BB15 - BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser resistent als ambients 
corrosius. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT. 
La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura. 
Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre 
equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius d'ancoratge. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les condicions de 
càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum. 
Composició química de l'acer: 
+-----------------------------------------+ 
¦    ¦    AISI 304     ¦    AISI 316      ¦ 
¦    ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C  ¦     <= 0,08%    ¦     <= 0,08%     ¦ 
¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 
¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 
¦ Cr ¦ 18,00% - 20,00% ¦ 16,00% - 18,00%  ¦ 
¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 14,00%  ¦ 
¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Gruix:  2,5% 
- LLargària:  0,1% 
- Alineació d'arestes:  0,2% 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres no flectin més 
d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables. 
 
 
 

BB3 - REIXES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BB32U240,BB32U010,BB32U001. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d'acer galvanitzat, que formen el reixat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L'entramat ha d'estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent, per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  ± 1 mm 
- Gruixos:  ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres usos. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de senyalització 
- Caràcter numèric 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte. 
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits. 
S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada. 
Ha de tenir orificis per a la seva fixació. 
Toleràncies: 
- Superfície (planor):  ± 1 mm 
 
PLACA DE SENYALITZACIÓ: 
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície. 
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu defecte la que indiqui la DF. 
La informació ha de ser clara i precisa. 
 
CARÀCTER NUMÈRIC: 
Símbol indicador en forma de guarisme. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
BBA1 - MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 
- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, 
sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans 
mecànics (MELC 12.03). 
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del 
color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 
Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs:  bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 
Aspecte:  bo 
Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 
Envelliment artificial:  bo 
Toleràncies: 
- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 
- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli:  soja 
Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 
Pes específic:  15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
Temps d'assecatge: 
- Sense pols:  30 min 
- Sec:  2 h 
- Dur:  5 dies 
- Repintat:  >= 8 h 
Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 
Rendiment:  2,5 m2/kg 
Toleràncies: 
- Pes específic:  ± 1 kN/m3 
- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 
- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han 
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos 
de laboratorio. 
 
 
 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació 
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós 
o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill. 
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als 
primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un símbol o 
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de 
suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut 
en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un 
senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres 
de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils. 
 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de centrar 
en: 
- Atraure l'atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l'Annex VII 
del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d'emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l'empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions 
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
 

BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d'abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat 
i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
 
CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col.locació en posició 
vertical. 
 
LLUMS: 
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc. 
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de les 
condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport. 
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que 
va destinada. 
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La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
 
GARNALDA: 
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament 
correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 
despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1 mm 
 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva 
col.locació en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y 
balizamiento. 
 
 
 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM1 - SENYALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a proteccions de vialitat i senyalització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta 
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 

L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta 
amb l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora. 
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la 
DF. 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliràn les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Gruix del caixetí:  1,8 mm 
Gruix de la placa:  1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral:  25 mm 
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310):  256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
Toleràncies: 
- Compliran la Euronorma 143 
 
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una 
resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà 
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper 
amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre 
una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o 
activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara 
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies 
condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals 
i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins 
dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
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Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de 
figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
 
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado. 
Características y métodos de ensayo de la chapa. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos  de ensayo. 
 
 
 

BBM2 - BARRERES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer:  S275JR 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica en 
el projecte. 
Tipus de banda:  UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base:  3 mm 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes característiques 
que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus 
S235JR(UNE-EN 10025-2) 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés d'emmotllament de 
perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió que 
precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer:  B 400 
Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 
Tipus de ciment:  Classe resistent >=32,5 
Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 
- Recobriment armadures:  - 0 cm 
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 
- Defectes superficials:  <= 15% superfície 
- Cocons:  <= 3/10 dm2 
- Fissures 
     - Amplària:  <= 0,1 mm 
     - Llargària:  <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, 
dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de 
ejecución. 
 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
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* 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 diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y 
ensayos. 
 
 
 

BBM3 - CARTELLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rètols per a senyalització. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini extruït 
- Acer galvanitzat 
S'han considerat els acabats següents: 
- Amb pintura no reflectora 
- Amb làmina reflectora 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie. 
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials. 
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, 
compliràn les característiques indicades per a cadascún d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314. 
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores. 
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales".(PG 3/75) 
Els elements de suport i ancoratge han de ser d'acer galvanitzat per immersió en calent. Han d'estar preparats per a 
la unió amb l'element mitjançant cargols o abraçadores. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les lamel·les han d'estar recobertes amb l'acabament que els hi sigui propi de pintura no reflectora, o làmina 
reflectora d'intensitat normal o alta. 
Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  98,5% 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a):  Ha de complir 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135331 
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial 
Condicions de la pel·lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C:  > 50% 
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5):  Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 
     - Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments 
     - A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig 
- Resistència a la boira salina:  Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 
     - No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial:  Ha de complir les condicions art. 3.9. 
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331. 
 
ACABAT DE L'ELEMENT AMB LÀMINA REFLECTORA: 
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la 
seva naturalesa i característiques, en tres nivells: 
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una 
resina o aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà 
sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper 
amb silicona o de polietilè. 
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre 
una pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació 
adequada.  Aquesta resina, per la part posterior, estarà sellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o 
activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè. 

- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara 
interna d'una làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaços de reflexar la llum incident en amplies 
condicions d'angularitat i a les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals 
i rètols verticals, amb una intensitat lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc. 
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins 
dels límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334. 
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de 
superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el 
toluè. 
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció 
superficial. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135350, han de complir les 
especificacions establertes a la norma UNE 135330. 
Resistència a l'impacte (UNE 48184):  Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135330):  Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330):  Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330):  Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330):  Ha de complir 
Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir 
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40 
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°) 
- Retracció: 
     - Al cap de 10 min: < 0,8 mm 
     - Al cap de 24 h: < 3,2 mm 
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2 
- Allargament: > 10% 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'alumini extruït, de 175 mm d'amplària, amb un reforç 
perimetral de 40 mm, unides entre elles i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'alumini. 
Resistència a la tracció (UNE 7-474 (1)):  >= 150 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474 (1) ):  >= 110 N/mm2 
Allargament (UNE 7-474 (1) ):  >= 7% 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 60 
Gruix de les lamel·les d'alumini:  2,5 mm 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1,10 mm 
- Amplària del reforç perimetral:  ± 0,66 mm 
- Gruix:  ± 0,15 mm 
- Planor:  ± 0,8 mm 
- Angles:  ± 2° 
- Rectitud:  ± 0,2% 
 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
El rètol ha d'estar format per un conjunt de lamel·les d'acer conformat en fred i galvanitzat en calent, de 175 mm 
d'amplària, amb una sèrie de plegats longitudinals a 90° que formen un reforç perimetral de 30 mm, unides entre elles 
i l'element de suport mitjançant un conjunt de grapes d'acer galvanitzat. 
Resistència a la tracció (UNE 36-130):  >= 270 N/mm2 
Protecció del galvanitzat de les lamel·les (UNE 135-310):  >= 256 g/m2 
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310):  Ha de complir 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Gruix de les lamel·les d'acer:  1,2 mm 
Toleràncies: 
- Corbatura longitudinal (efecte sable) (L = llargària lamel·la): ± 0,15% L 
- Planor:  ± 1,5 mm 
- Gruix:  ± 0,13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de 
figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de 
Carreteras. 
 
RÈTOLS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante làminas con 
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS AMB PINTURA NO REFLECTORA: 
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. 
Características y métodos  de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ALUMINI EXTRUÏT: 
UNE 135321:1998 Señales metálicas de circulación. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Fabricación, 
características y métodos de ensayo. 
 
RÈTOLS D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 135320:1999 Señales metálicas de circulación. Lama de chapa de acero galvanizada. Tipo A. Características y 
métodos de ensayo. 
 
 
 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 
 
SUPORTS D'ACER GALVANITZAT: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 99% 
Límit elàstic mínim: 
- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 
- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 
- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 
Resistència a tracció: 
    - Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 
    - 3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 
SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 
 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de tenir 
taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer:  AP 11(UNE 36-093) 
Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Secció rectangular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
- Secció circular: 
- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 
- Massa:  +8%; -6% 
Allargament fins a la ruptura: 
+---------------------------------+ 
¦Gruix ¦ Allargament mínim (%)    ¦ 
¦ (mm) ¦--------------------------¦ 
¦      ¦Longitudinal¦Transversal  ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ <=40 ¦     26     ¦     24      ¦ 
¦------¦------------¦-------------¦ 
¦ > 40 ¦     25     ¦     23      ¦ 
¦ <=65 ¦            ¦             ¦ 
+---------------------------------+ 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
Gruix del recobriment:  70 micres 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una 
làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Gruix:  3 mm 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 
- Códi 1: retrorreflector de vidre 
- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 
- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l'abrasió 
Si esta format per dues o més parts, s'han de poder desmuntar només amb l'eina recomanada pel fabricant (si es 
necessari la seva substitució). 
L'element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 
La zona reflectant del element ha d'estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits 
o no, aquests últims amb una superfície resistent a l'abrasió. 
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d'un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, 
nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 
El contorn del cos de l'element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació 
vial. 
El sistema d'ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d'arrencament o trencament, no 
produeixi un perill per al trànsit ni degut a l'element arrencat ni degut als elements d'ancoratge que pugin restar 
sobre la calçada. 
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la 
data de fabricació. 
Les característiques tècniques de l'element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s'han de comprovar segons 
aquesta norma. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la 
fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 
- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 
- Qualitat dels cargols:  5.6 
Unió entre barreres: 
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols:  4.6 
- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
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Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 
Gruix de la planxa:  3 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
CAPTALLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha 
d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el 
nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 
 
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984. 
 
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales. 
 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las 
barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
 
 

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC12 - VIDRES LLUNA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit. 
S'han considerat els tipus de vidre següents: 
- Vidre lluna obtingut per colada contínua i solidificació en un bany de metall fos, amb posterior poliment tèrmic. 
- Vidre lluna reflector: Vidre amb una capa d'acabat de silici elemental o d'òxids metàl·lics en una de les seves 
cares 
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables dins de la seva massa 
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 572-1) 

- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada en totes les seves interseccions, de 
retícula quadrada 
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser pla. 
 
VIDRE LLUNA: 
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 
Defectes òptics permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8): Ha de complir 
Defectes visuals permesos en vidres tallats a la mida final: 
- Piquets (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
- Defectes lineals/extesos (UNE-EN 572-8):  No es permeten 
Defectes de vora permesos en vidres tallats a la mida final  (UNE-EN 578-2):  Ha de complir 
Defectes de capa permesos per al vidre lluna reflector (UNE-EN 1096-1):  Ha de complir 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix nominal de 2, 3, 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
- Gruix nominal de 15 mm: ± 0,5 mm 
- Gruix nominal de 19 mm:  ± 1,0 mm 
 
VIDRE ARMAT: 
Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran en la superfície del vidre. La malla 
ha d'estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir parts trencades. 
En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de quedar retinguts per 
l'armadura. 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir 
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6 
Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 
Pas de malla:  12,5 mm 
Toleràncies: 
- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-3 en el vidre lluna i la UNE-EN 572-6 en el 
vidre imprès. 
 
VIDRE DE CAPA: 
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a 
l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal 
o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle 
de costats paral.lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els 
defectes admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 
     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de 
visió 
     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació 
sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
 
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS: 
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat 
sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
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El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i 
mesurant la distància a un altre punt alt. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: 
     - EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant 
     - EN 1096-4 per als vidres amb capa 
     - EN 12150-2 per als vidres trempats 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 1: 
Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 8: 
Dimensiones de suministro y corte final. 

UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 
VIDRE LLUNA: 
UNE-EN 572-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio plano. 
 
VIDRE LLUNA ARMAT: 
UNE-EN 572-3:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio armado pulido. 
 
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA): 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. 
 
VIDRE TREMPAT: 
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 1: Definición y descripción. 
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 
 
 

BC13 - VIDRES IMPRESOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit. 
S'han considerat els tipus de vidre següents: 
- Vidre translúcid, amb dibuix imprès en una o en amdbues cares, obtingut per colada contínua i laminació. 
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables dins de la seva massa 
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 572-1) 
- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada en totes les seves interseccions, de 
retícula quadrada 
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser pla. 
 
VIDRE LLUNA IMPRÈS: 
No ha de tenir defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de rodet, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 
Només pot tenir lleugeres inclusions gasoses. 
El dibuix imprès ha de formar una retícula regular. 
- Desviació del dibuix:  <= 12 mm/m 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-5 
Defectes òptics i d'aspecte (UNE-EN 572-5):  Ha de complir 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
 
VIDRE ARMAT: 
Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran en la superfície del vidre. La malla 
ha d'estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir parts trencades. 
En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de quedar retinguts per 
l'armadura. 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir 
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6 
Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 
Pas de malla:  12,5 mm 
Toleràncies: 
- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-3 en el vidre lluna i la UNE-EN 572-6 en el 
vidre imprès. 
 
VIDRE DE CAPA: 
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Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a 
l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal 
o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle 
de costats paral.lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els 
defectes admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 
     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de 
visió 
     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació 
sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
 
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS: 
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat 
sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i 
mesurant la distància a un altre punt alt. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: 
     - EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant 
     - EN 1096-4 per als vidres amb capa 
     - EN 12150-2 per als vidres trempats 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 

     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
Vidre no armat de 3/5 mm de gruix: 
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 
- Tipus especials: Llargària i amplària en múltiples de 25 cm i 10 cm, respectivament 
Vidre no armat de 6/7 mm de gruix: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
Vidre armat incolor de 6/7 mm de gruix: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm 
- Amplària > 90 cm: Múltiples de 10 cm 
Vidre armat de color de 6/7 mm o no armat de 9/11 mm de gruix: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària: Múltiples de 10 cm 
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 1: 
Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 8: 
Dimensiones de suministro y corte final. 
UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 
VIDRE LLUNA IMPRÈS: 
UNE-EN 572-5:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio impreso. 
 
VIDRE IMPRÈS ARMAT: 
UNE-EN 572-6:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio impreso armado. 
 
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA): 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. 
 
VIDRE TREMPAT: 
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 1: Definición y descripción. 
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
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BC14 - VIDRES TREMPATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre obtingut per colada contínua i posterior recuit. 
S'han considerat els tipus de vidre següents: 
- Vidre lluna obtingut per colada contínua i solidificació en un bany de metall fos, amb posterior poliment tèrmic. 
- Vidre translúcid, amb dibuix imprès en una o en amdbues cares, obtingut per colada contínua i laminació. 
- Vidre lluna reflector: Vidre amb una capa d'acabat de silici elemental o d'òxids metàl·lics en una de les seves 
cares 
- Vidre de color filtrant: Vidre acolorit mitjançant l'addició d'òxids metàl·lics estables dins de la seva massa 
- Vidre incolor: Vidre sense acolorir i amb un nivell de transmissió lluminosa elevat (UNE-EN 572-1) 
- Vidre armat: Vidre transparent i incolor, armat amb malla metàl·lica soldada en totes les seves interseccions, de 
retícula quadrada 
- Vidre amb tractament de tremp tèrmic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser pla. 
 
VIDRE LLUNA: 
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides. 
Defectes òptics permesos en vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8): Ha de complir 
Defectes visuals permesos en vidres tallats a la mida final: 
- Piquets (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
- Defectes lineals/extesos (UNE-EN 572-8):  No es permeten 
Defectes de vora permesos en vidres tallats a la mida final  (UNE-EN 578-2):  Ha de complir 
Defectes de capa permesos per al vidre lluna reflector (UNE-EN 1096-1):  Ha de complir 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Gruix nominal de 2, 3, 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
- Gruix nominal de 15 mm: ± 0,5 mm 
- Gruix nominal de 19 mm:  ± 1,0 mm 
 
VIDRE LLUNA IMPRÈS: 
No ha de tenir defectes superficials (d'impressió, de paral·lelisme en les seves cares, marques de rodet, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 
Només pot tenir lleugeres inclusions gasoses. 
El dibuix imprès ha de formar una retícula regular. 
- Desviació del dibuix:  <= 12 mm/m 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-5 
Defectes òptics i d'aspecte (UNE-EN 572-5):  Ha de complir 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
 
VIDRE ARMAT: 
Els filferros de la malla han de formar una quadrícula regular i no penetraran en la superfície del vidre. La malla 
ha d'estar soldada en totes les interseccions i no ha de tenir parts trencades. 
En cas de trencament per impacte l'armadura ha de quedar intacta. Els trossos de vidre han de quedar retinguts per 
l'armadura. 
Defectes d'escaire i toleràncies dimensionals per a vidres tallats a la mida final (UNE-EN 572-8):  Ha de complir 
Defectes òptics i d'aspecte:  Ha de complir 
- Vidre lluna comprovat segons UNE-EN 572-3 
- Vidre imprès comprovat segons UNE-EN 572-6 
Diàmetre del filferro:  >= 0,42 mm 
Pas de malla:  12,5 mm 
Toleràncies: 
- Desviació dels filferros de la malla:  <= 15 mm/m 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 572-3 en el vidre lluna i la UNE-EN 572-6 en el 
vidre imprès. 
 
VIDRE DE CAPA: 
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a 
l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal 
o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle 
de costats paral.lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els 
defectes admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 

     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de 
visió 
     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació 
sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
 
VIDRE TREMPAT I VIDRE TREMPAT IMPRÈS: 
En cas de fractura, el vidre ha de trencar en nombroses peces petites, amb les bores generalment esmussades. 
Tolerància dimensional dels vidres trempats obtinguts per procés de trempat horitzontal a partir de vidres de silicat 
sodocàlcic segons UNE-EN 572-2 (gruix=<12 mm): 
- Dimensions nominals del costat=<2000 mm:  ± 2,5 mm 
- Dimensions nominals del costat >2000 mm i =<3000 mm:  ± 3,0 mm 
- Dimensions nominals del costat > 3000 mm:  ± 4,0 mm 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Tolerància del gruix per als vidres lluna trempats: 
- Gruix nominal de 4, 5 i 6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix nominal de 8 i 10 mm:  ± 0,3 mm 
Tolerància del gruix per als vidres impresos trempats: 
- Gruix nominal de 10 mm:  ± 1,0 mm 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
El guerxament local per als vidres trempats impresos es mesurarà recolzant el regle sobre dos punts alts del vidre i 
mesurant la distància a un altre punt alt. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: 
     - EN 572-9 per als vidres lluna incolors i color filtrant 
     - EN 1096-4 per als vidres amb capa 
     - EN 12150-2 per als vidres trempats 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
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          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
Vidre no armat de 3/5 mm de gruix: 
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm 
- Tipus especials: Llargària i amplària en múltiples de 25 cm i 10 cm, respectivament 
Vidre no armat de 6/7 mm de gruix: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
Vidre armat incolor de 6/7 mm de gruix: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm 
- Amplària > 90 cm: Múltiples de 10 cm 
Vidre armat de color de 6/7 mm o no armat de 9/11 mm de gruix: 
- Llargària: Múltiples de 25 cm 
- Amplària: Múltiples de 10 cm 
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
Per a unitats de superfície < 0,15 m2: 0,15 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 572-1:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 1: 
Definiciones y propiedades generales físicas y mecánicas. 
UNE-EN 572-8:2004 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 8: 
Dimensiones de suministro y corte final. 
UNE-EN 572-9:2006 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 9: 
Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 
VIDRE LLUNA: 
UNE-EN 572-2:2005 Vidrio para la edificación. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio plano. 
 
VIDRE LLUNA ARMAT: 
UNE-EN 572-3:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio armado pulido. 
 
VIDRE LLUNA IMPRÈS: 
UNE-EN 572-5:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio impreso. 
 
VIDRE IMPRÈS ARMAT: 
UNE-EN 572-6:1995 Vidrio para la construcción. Productos básicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocálcico. Parte 2: 
Vidrio impreso armado. 
 
VIDRE REFLECTOR (VIDRE DE CAPA): 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. 
 
VIDRE TREMPAT: 
UNE-EN 12150-1:2000 Vidrio para la edifcación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 1: Definición y descripción. 
UNE-EN 12150-2:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Parte 2: Evaluación de la conformidad/Norma de producto. 
 
 
 

BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil 
intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
 
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT: 
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb la categoria 
indicada (A o B). 
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986): 
- Categoria A: 
     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
- Categoria B: 
     - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha de complir 
     - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Impacte de pedra i "coctel molotov":  Ha de complir 
     - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 
 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 
- Planor de la lluna trempada: 
     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 
     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per 
la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
 

BC16 - VIDRES LAMINARS ANTIBALA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil 
intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Coeficient de transmissió tèrmica:  <= 5,76 W/m2 K 
 
VIDRE LAMINAR ANTIBALA: 
El vidre laminar antibala, ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte 
de projectils lleugers, a la categoria i nivell d'atac indicats. 
La designació ha de ser: A/B (categoria)- nº (nivell d'atac) 
Categoria: Classificació de resistència a l'impacte de projectils: 
- Categoria A: Projectil provinent d'armes lleugeres (pistoles, revolvers, fusells) 
- Categoria B: Projectil provinent d'armes de caça (escopeta) 
La classificació del nivell d'atac, en la categoria A està en funció del tipus d'arma i del tipus de munició. 
La classificació del nivell d'atac en la categoria B està en funció de la disposició dels impactes (amb la mateixa 
arma, munició i distància) 
Resistència a l'impacte de projectils (assaig segons art.8 Or.13/3/86):  No es produeix perforació per  cap dels 
impactes 
 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 
- Planor de la lluna trempada: 
     - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 
     - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Factor solar 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per 
la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
 

BC17 - VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BC171H20. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un 
intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Dues llunes incolores 

- Dues llunes incolores trempades 
- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada 
- Dues llunes incolores, la més prima trempada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els panells 
de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant 
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa 
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al 
llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): 
- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm 
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D 
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades. 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
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          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias 
dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos de ensayo para las 
propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica 
y ensayos periódicos. 
 
 
 

BC19 - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UNA ALTRA DE COLOR FILTRANT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un 
intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Una lluna incolora i una altre de color filtrant trempades les dues 
- Una lluna incolora i l'altre reflectora 
- Una lluna incolora i l'altre reflectora, trempades les dues 
- Una lluna incolora i una altre de color filtrant trempada 
- Una lluna incolora i l'altre reflectora trempada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els panells 
de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant 
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa 
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al 
llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): 
- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm 
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D 
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades. 
Planor per als vidres lluna trempats: 

- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias 
dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos de ensayo para las 
propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
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UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica 
y ensayos periódicos. 
 
 
 

BC1B - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UNA ALTRA DE REFLECTANT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un 
intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Una lluna incolora i una altre de color filtrant trempades les dues 
- Una lluna incolora i l'altre reflectora 
- Una lluna incolora i l'altre reflectora, trempades les dues 
- Una lluna incolora i una altre de color filtrant trempada 
- Una lluna incolora i l'altre reflectora trempada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). Així mateix, els panells 
de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes: 
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant 
- UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa 
- UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament 
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al 
llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): 
- 2 panells formats per vidre recuit:  ± 1,0 mm 
- 1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
- 2 panells de vidre trempat tèrmicament:  ± 1,5 mm 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279. 
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle 
prescrit resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle 
prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral.leles l'un amb l'altre 
i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits. 
Prestacions del segellat: 
- Penetració de vapor d'humitat:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2 
- Adherència vidre-segellant:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D 
En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les bores generalment 
esmussades. 
Planor per als vidres lluna trempats: 
- Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2: 
     - Guerxament total:  0,003 mm/mm 
     - Guerxament local:  0,5 mm/300 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 

- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea EN 1279-5 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias 
dimensionales y reglas para la descripción del sistema. 
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y 
requisitos en materia de penetración de humedad. 
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: métodos de ensayo para las 
propiedades físicas de los sellados perimetrales. 
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad. 
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica 
y ensayos periódicos. 
 
 
 

BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú 
de polisulfur. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El vidre laminar ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte 
manual amb el nivell indicat. 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Cambra d'aire de gruix 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cambra d'aire de gruix 8 mm:  <= 3,26 (W/m2 K) 
- Cambra d'aire de gruix 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
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Toleràncies: 
- Gruix lluna: 
     - Gruix 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix de la cambra d'aire: 
     - Gruix cambra 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
     - Gruix cambra 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Gruix cambra 12 mm:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la 
humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
 

BC1G - VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per dos vidres laminars de seguretat que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú 
de polisulfur. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El vidre laminar ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte 
manual amb el nivell indicat. 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Cambra d'aire de gruix 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cambra d'aire de gruix 8 mm:  <= 3,26 (W/m2 K) 
- Cambra d'aire de gruix 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Toleràncies: 
- Gruix de la cambra d'aire: 
     - Gruix cambra 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
     - Gruix cambra 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Gruix cambra 12 mm:  ± 0,4 mm 
- Dimensions: 
     - Costat <= 3 m:  ± 2 mm 
     - Costat > 3 m:  ± 3 mm 
- Gruix: 
     - Llunes de gruix <= 5 mm:  ± 1 mm 
     - Llunes de gruix > 5 mm:  ± 1,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la 
humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
 
 

BC1H - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR ANTIBALA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades 
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú 
de polisulfur. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El vidre laminar ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte de 
projectils lleugers, amb la categoria i tipus indicats. 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de 
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Cambra d'aire de gruix 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cambra d'aire de gruix 8 mm:  <= 3,26 (W/m2 K) 
- Cambra d'aire de gruix 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Toleràncies: 
- Gruix lluna: 
     - Gruix 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix de la cambra d'aire: 
     - Gruix cambra 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
     - Gruix cambra 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Gruix cambra 12 mm:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la 
humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
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BC1K - MIRALLS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BC1K1300. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata 
reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, 
inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components. 
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a 
l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres aïllants. 
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són: 
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre 
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal 
o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle 
de costats paral.lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els 
defectes admissibles per a la capa són: 
     - Defectes d'uniformitat o taques de la capa:  S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment 
     - Defectes de piquets/forats >3 mm:  No s'admeten en cap zona 
     - Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm:  S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2 
     - Agregats:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de 
visió 
     - Rascades >75 mm:  No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació 
sigui >50 mm 
     - Rascades =<75 mm:  S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 0,2 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc: 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió: 
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o l'atenuació acústica: 
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels 
assaigs inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat 
Productes per a usos diferents dels especificats: 
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1) 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat 
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix 
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa 
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com: 
     - Valors presentats com designació normalitzada 
     - Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial: 
          - Resistència al foc 
          - Reacció al foc 
          - Comportament davant del foc exterior 
          - Resistència a la bala 
          - Resistència a la explosió 
          - Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac) 
          - Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac) 
          - Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura) 
          - Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues  imposades) 
          - Aïllament al soroll aeri directe 
          - Propietats tèrmiques 
          - Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància) 
          - Propietats de radiació (característiques de la energia solar) 
     - Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD) 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions 
químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un 
material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación 
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases A, B y S. 
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas 
de las clases C y D. 
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de 
producto. 
 
 
 

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD131770,BD132C9B. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, 
si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
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- “B” codi per a àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a 
components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de l'edifici.  
- “BD” codi per a àrea d'aplicació B i D 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després 
de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d'obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l'àrea d'aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels 
components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d'aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d'aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït 
material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen 
additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 

     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación 
de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones 
para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
 

BD1V - VÀLVULES EQUILIBRADORES DE PRESSIÓ PER A DESGUASSOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius d'airejament per a canonades d'evacuació i desgüassos d'aparells sanitaris . 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules equilibradores de pressió per a connectar als baixants o ramals dels sistemes de desguàs 
- Sifons amb vàlvula de ventilació per a desgüassos d'aparells sanitaris 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La vàlvula ha d'estar formada per un cos preparat per a la unió amb el baixant o el ramal per la part inferior, i amb 
el sistema d'entrada d'aire allotjat a l'interior. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa 
d'evacuació. 
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380. 
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació: 
- Número de la norma, es a dir, EN 12380 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetre nominal 
- Els dos últims dígits de l'any de fabricació 
- 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 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui 
sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la informació comercial que l'acompanya): 
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- El nom o la marca d'identificació del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge 
- Referència a la norma EN 12380 
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst 
- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380 
- La capacitat del flux d'aire (l/s) 
- L'interval de temperatures 
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y 
evaluación de la conformidad. 
 
 
 

BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD1Z2000. 

 

 
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 de l'element 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 el accessori, així com que les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329. 
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada. 
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha d'anar muntada per mitjà 
de rosca i ha de portar junt elàstic. 
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix tancament hidràulic que la 
resta d'entrades. 
Diàmetre del cos:  >= 100 mm 
Gruix de les parets:  >= 3 mm 
Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm 
Característiques del PVC (UNE 53-114):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 
 
 
 

BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD51 - BONERES 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BD514EN1. 

 

 
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% 
 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles 
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir 
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Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir 
 
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació. 
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament. 
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre de la tapa: 
     - Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 
     - Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm 
 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de 
l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera. 
Llargària: 
- Bonera:  33 cm 
- Bonera de paret:  34,5 cm 
 
BONERA DE FOSA: 
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua. 
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement. 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a 
materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
 
PECES DE FOSA: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron. 
 
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües subterrànies. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de volta 
- Tub circular 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix i les 
embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta elàstica. 

No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
La superfície interior ha de ser llisa i regular. 
Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  Ha de complir 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 
- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 
 
TUB DE VOLTA: 
El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i conducció de l'aigua, de 
forma trapezoidal. 
Característiques del tub: 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix  ¦Superfície filtrant ¦Capacitat de filtració  ¦ 
¦ (mm)    ¦ (mm)   ¦     (cm2/m)        ¦       (l s/m)          ¦ 
¦---------¦--------¦--------------------¦------------------------¦ 
¦  90     ¦>= 0,8  ¦      >= 65         ¦       >= 1,5           ¦ 
¦ 110     ¦>= 1,0  ¦      >= 75         ¦       >= 2,8           ¦ 
¦ 160     ¦>= 1,2  ¦     >= 100         ¦       >= 5,2           ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
- Data de fabricació 
- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i a la vora de la rasa per tal d' evitar 
manipulacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a 
zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió 
a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior. 
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d'acer inoxidable 
- Reixa d'acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S'han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés 
d'emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior constant. 
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment 
de l'alçada interior constant. 
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb 
pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les. 
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Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar 
lateralment. 
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny 
específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de la UNE-EN 
1433. 
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta  
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d'identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i 
horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
- Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant 
- Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal.lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l'aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. Clasificación, diseño y 
requisitos de ensayo, marcado y evaluación de conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, 
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, 
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad. 
 
 
 

BD5L - LÀMINES I PLAQUES DE DRENATGE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina de polietilè d'alta densitat, conformada en relleu amb o sense geotèxtil incorporat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Làmina amb nòduls 
- Làmina amb nòduls amb geotèxtil amb un o dos feltres sintètics. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 
La geometria dels nòduls ha de correspondre a les indicacions de la DT 
Las làmines amb un recobriment geotèxtil en una de les seves cares, tindran una franja d'aquest recobriment sense 
adherir, corresponent a la amplada d'encavalcament, i la resta adherit a la part superior dels nòduls. 
Resistència a tracció (UNE EN ISO 527-3):  >= 600 N/60 mm 
Resistència a compressió:  >= 90 kN/m2 
Allargament fins a la ruptura (UNE EN ISO 527-3):  >= 50% 
Permeabilitat amb gradient hidràulic 1, a 1 bar, perpendicularment al pla:  Aprox. 5 l/s m 
Toleràncies: 
- Gruix (UNE EN 426):  ± 10% 
- Ample (UNE EN 426):  ± 1% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle han de figurar les dades següents: 
- Identificació del producte 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 
filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
 
 
 
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 reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
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. 
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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. 
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 
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 
- 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. 
 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat de desgüàs de la 
reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 

L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat en l'apartat 7.9.1 i 7.9.2 de 
la UNE-EN 124. 
 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuides uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el bastiment és 
rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
 
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 TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
 
ELEMENTS DE FOSA: 
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% 
 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat 
previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que 
alterin les seves característiques. 
 
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. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
 

BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD75 - TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i compactació 
per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
L'element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte 
perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés 
d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la 
qualitat de l'element, ni la capacitat de desguàs. 
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada 
remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
poblaciones" del MOPU. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦ 
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦ 
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦ 
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦ 
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦ 
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦ 
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦ 
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦ 
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦ 
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦ 
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦ 
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦ 
+---------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  >= 100 cm 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012 
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 27,5 N/mm2 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament: >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Llargària nominal:  ± 2% 
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm 
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats 
de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BD77 - TUBS DE FORMIGÓ AMB JUNT ELÀSTIC DE CAMPANA PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric de formigó en massa, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió encadellada amb 
anella elastomèrica i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
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. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que indiquin 
imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre que no 
disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
 
TUBS D'ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 14M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦     ¦ Resistència a l'aixafament  ¦       Gruix de la paret     ¦ 
¦ DN  ¦           (kg/m)            ¦            (mm)             ¦ 
¦(mm) ¦-----------------------------¦-----------------------------¦ 
¦     ¦Classe 1 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦Classe 1 ¦Classe 2 ¦Classe 3 ¦ 
¦-----¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦---------¦ 
¦ 300 ¦ >= 2650 ¦ >= 3300 ¦ >= 3800 ¦  >= 25  ¦  >= 35  ¦  >= 44  ¦ 
¦ 400 ¦ >= 3000 ¦ >= 4000 ¦ >= 4400 ¦  >= 34  ¦  >= 44  ¦  >= 50  ¦ 
¦ 500 ¦ >= 3400 ¦ >= 4650 ¦ >= 5150 ¦  >= 42  ¦  >= 55  ¦  >= 65  ¦ 
¦ 600 ¦ >= 3800 ¦ >= 5250 ¦ >= 6400 ¦  >= 54  ¦  >= 75  ¦  >= 85  ¦ 
¦ 800 ¦ >= 4500 ¦ >= 6350 ¦ >= 7050 ¦  >= 92  ¦ >= 111  ¦ >= 111  ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior i gruix de la paret: 
+-------------------------------------------+ 
¦ DN  ¦Tolerància diàmetre¦Tolerància gruix ¦ 
¦(mm) ¦interior (mm)      ¦paret (mm)       ¦ 
¦-----¦-------------------¦-----------------¦ 
¦ 300 ¦  - 0   ¦   + 10   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 400 ¦  - 0   ¦   + 15   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 500 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 600 ¦  - 0   ¦   + 20   ¦  - 0   ¦  + 3   ¦ 
¦ 800 ¦  - 0   ¦   + 25   ¦  - 0   ¦  + 5   ¦ 
+-------------------------------------------+ 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats:  ± 2% diàmetre nominal 
- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 
 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
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Les superfícies funcionals de les unions han d'estar exemptes d'irregularitats que impedeixin la realització d'una 
unió estanca duradora. 
El diàmetre màxim pels tubs de formigó en massa és de 600 mm. 
Requisits essencials: 
- Resistència a l'aixafament. D'acord amb UNE-EN 127916 
- Resistència a la flexió longitudinal. D'acord amb UNE-EN 1916 
- Estanqueïtat davant l'aigua. D'acord amb UNE-EN 1916 
- Durabilitat. D'acord amb UNE-EN 1916 i UNE 127916 
- Càrrega de trencament mínima d'assaig per tubs circulars de formigó en massa: 
+----------------------------------------------+ 
¦     ¦      Càrrega de trencament mínima      ¦ 
¦     ¦           d'assaig kN/m(Fn)            ¦ 
¦     ¦----------------------------------------¦ 
¦ DN  ¦ Classe N (normal) ¦Classe R (resistent)¦ 
¦(mm) ¦   Fn=90kN/m2      ¦    Fn=135kN/m2     ¦ 
¦-----¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ 150 ¦         -         ¦         20,5       ¦ 
¦ 200 ¦         -         ¦         27         ¦ 
¦ 250 ¦         -         ¦         34         ¦ 
¦ 300 ¦         27        ¦         40,5       ¦ 
¦ 400 ¦         36        ¦         54         ¦ 
¦ 500 ¦         45        ¦         67,5       ¦ 
¦ 600 ¦         54        ¦         81         ¦ 
+----------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
Tubs de secció circular: 
-Diàmetre interior: 
     -  150-200-250-300:  ±5mm 
     -  400:  ±6mm 
     -  500:  ±8mm 
     -  600:  ±9mm 
     -  700-800-900-1000:  ±10mm 
     -  1100:  ±11mm 
     -  1200:  ±12mm 
     -  1300-1400:  ±14mm 
     -  1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm 
- Diferència entre generatrius: UNE 127916 
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916. 
- Longitud interna del tub: 
     - Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1% 
- Diferència entre generatrius oposades: 
     - Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm 
     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de la seva posició 
definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 
 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol 
dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat. 
A l'albarà i/o documentació comercial, hi ha de constar la següent informació: 
- Últims dígits en de l'any que es va realitzar el marcatge 
- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 
- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 
- Identificació del material constituent de l'element 
- Classe resistent. 
- Identificació de les condicions d'ús si són diferents a les normals. 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas. 
- Les paraules “Cizallamiento reducido” si s'ha utilitzat el mètode 4 per a demostrar la durabilitat del junt.  
El símbol CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Ús previst 
- Resistència a l'aixafament. 
- Resistència longitudinal a flexió. 
- Estanqueïtat davant de l'aigua 
- Condicions de durabilitat 
- Durabilitat dels junts. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D'ACORD AMB NORMATIVA ASTM C 14M 
ASTM C 14M-2003 Standard Specification for Concrete Sewer, Storm Drain, and Culvert Pipe (metric) 
 
TUBS FORMIGÓ EN MASSA D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1916 
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. 
Complemento nacional a la norma UNE-EN 1916:2003. 
 
 
 

BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col.lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada 
químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan 
estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
- Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 
580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1m. de forma que sigui llegible 
després d'emmagatzemar-los, exposició a l'intempèrie i instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats). 
- Número de la línia d'extrusió 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
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   - 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 
- Longitud i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col.locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització 
enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l'impacte: d'acord amb assatjos especificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 
580. 
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
Els elements han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després 
d'emmagatzemar-los, en exposició a l'intempèrie i en la instal.lació, i mantenir-se llegible durant la vida del 
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del tub. 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb 
UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BD7K - TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les 
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, 
si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, 
bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix. 
Aquests tubs es col.locaran d'acord amb un codi d'aplicació: 
- “D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i 
connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de d'edifici.  
- “U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització 
enterrada. 
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després 
de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l'obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim: 
-  Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en 
diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix 
costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* UNE-EN 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión.Polipropileno (PP).Parte 1:Especificaciones para tubos,accesorios y el sistema. 
 
 
 

BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
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 
Quantía 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'orofici 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 
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 
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 
- 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 d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
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 de 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 
- 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 
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. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            406 

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. 
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 
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 
- 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: 
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. 
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% 
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. 
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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 de l'element 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 utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos 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 granito 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. 
 
 
 

BDE - MATERIALS PER A TRACTAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS 
BDE1 - POUS CLARIFICADORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells per al tractament i millora de la qualitat d'aigües residuals. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pous clarificadors 
- Filtres biològics 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó armat 
- Poliester i fibra de vidre 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser impermeable. 
El forat de sortida ha d'estar per sota del d'arribada. 
 
POUS CLARIFICADORS: 
Ha d'estar compost per tres cambres: 
- Cambra de decantació 
- Cambra de grasses 
- Cambra de digestió 
Les obertures entre la cambra de decantació i la de digestió seran, com a mínim, de 25 cm de llargària, 12 cm de llum 
i ocultes en projecció vertical. 
 
FORMIGÓ ARMAT: 
Els recubriments de les armadures han d'estar d'acord amb el que especifica l'article 37.2.4 de la norma EHE i es 
considera que l'armadura interior està en un Ambient Qb. 
Resistència característica del formigó (Fck):  >= 30 N/mm2 
Acer de les armadures:  AEH-400 
 
POLIESTER I FIBRA DE VIDRE: 
Les superfícies no han de tenir defectes superficials tals com fisures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 
La coloració ha d'estar feta en massa. 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 
Densitat (UNE 53-020):  1,5 g/cm3 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028):  <= 20 mg 
Diàmetre de les bombolles:  <= 1 mm 
Superfície de cossos estranys:  <= 0,25 cm2 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1h):  <= 3% 
Augment de la duresa (estufa a 80°C):  <= 10% (valor mig) 
Estabilitat tèrmica (T):  - 40°C <= T <= + 130°C 

Resistència a l'impacte (UNE 53-292):  >= 950 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 53-280):  >= 75 N/mm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189):  >= 240 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa protectora. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDE2 - FILTRES BIOLÒGICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparells per al tractament i millora de la qualitat d'aigües residuals. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pous clarificadors 
- Filtres biològics 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigó armat 
- Poliester i fibra de vidre 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser impermeable. 
El forat de sortida ha d'estar per sota del d'arribada. 
 
POUS CLARIFICADORS: 
Ha d'estar compost per tres cambres: 
- Cambra de decantació 
- Cambra de grasses 
- Cambra de digestió 
Les obertures entre la cambra de decantació i la de digestió seran, com a mínim, de 25 cm de llargària, 12 cm de llum 
i ocultes en projecció vertical. 
 
FORMIGÓ ARMAT: 
Els recubriments de les armadures han d'estar d'acord amb el que especifica l'article 37.2.4 de la norma EHE i es 
considera que l'armadura interior està en un Ambient Qb. 
Resistència característica del formigó (Fck):  >= 30 N/mm2 
Acer de les armadures:  AEH-400 
 
POLIESTER I FIBRA DE VIDRE: 
Les superfícies no han de tenir defectes superficials tals com fisures, cavitats, fibres lliures, bonys o porositats. 
La coloració ha d'estar feta en massa. 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269):  >= 25% 
Densitat (UNE 53-020):  1,5 g/cm3 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028):  <= 20 mg 
Diàmetre de les bombolles:  <= 1 mm 
Superfície de cossos estranys:  <= 0,25 cm2 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1h):  <= 3% 
Augment de la duresa (estufa a 80°C):  <= 10% (valor mig) 
Estabilitat tèrmica (T):  - 40°C <= T <= + 130°C 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292):  >= 950 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 53-280):  >= 75 N/mm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189):  >= 240 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixa protectora. 
Cada caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDE6 - SEPARADORS D'HIDROCARBURS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pericó prefabricat, per a separació d'hidrocarburs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el pericó, els registres i els 
accessoris, així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques del conjunt compleixen la 
norma UNE-EN 858. 
La tapa o tapes han d'estar marcades amb la paraula "Separador", i la classe de tapa d'acord amb la norma UNE-EN 124. 
A l'interior en un lloc clarament visible ha de portar una placa de identificació d'un material que garanteixi una 
llarga durada, amb les següents dades: 
- EN 858 
- Classe ( I o II ) 
- Mida nominal (NS) 
- Volum del separador en litres o m3 
- Volum del col·lector de llots en litres o m3 
- Capacitat d'emmagatzematge de líquids lleugers en litres o m3 
- Fondària de la quantitat màxima d'emmagatzematge, en mm 
- Any de fabricació 
- Nom o marca comercial del fabricant 
- Marca d'un organisme de certificació quan sigui aplicable 
Si el separador i el col·lector de llots són unitats independents, han de portar una etiqueta cada un d'ells. 
Els dispositius de tancament automàtic, accionats per flotador han de portar una etiqueta que indiqui la densitat 
dels líquids lleugers per els que estan dissenyats. 
Els dispositius d'avís han de portar una etiqueta que indiqui que han estat aprovats per a ser utilitzats en zones 
perilloses. 
La superfície del separador i del col·lector de llots fins a 40 cm per sobre del nivell màxim operatiu del líquid 
s'ha de considerar com part del separador o del col·lector de llots, i tenir el mateix tractament i protecció. 
Tots els components del sistema separador han de ser estancs a l'aigua, inclosos els pous de perllongació. 
El sistema separador, inclosos les àrees d'entrada i sortida, ha de ser accessible per a manteniment i inspecció. El 
sistema ha de disposar de pous de perllongació i de forats d'accés per a permetre la retirada de líquids i materials 
decantats. 
Les dimensions dels accessos i registres han de complir els requisits de la UNE-EN 858. 
Els components interns han de ser accessibles per a la neteja i manteniment. 
Els sistemes han de tenir un dispositiu de tancament automàtic, i un dispositiu d'avís automàtic. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats amb les proteccions necessàries per a evitar danys en el transport i manipulació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions de manipulació, transport, emmagatzematge, muntatge, funcionament i 
manteniment. 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 858-1:2002 Sistemas separadores para líquidos ligeros ( por ejemplo aceite y petróleo. Parte 1: Principios 
de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. 
 
 
 

BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
 
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 
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. 
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 
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 
- 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: 
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          - 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: 
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% 
 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 utilizadas por peatones y 
vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad. 
 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas. 
 
 
 

BDN - MATERIALS PER A EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA O HÍBRIDA 
BDN3 - PECES DE CERÀMICA PER A CONDUCTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes de ventilació de peces ceràmiques o de morter de ciment, amb una cambra principal i una secundària, o dues 
cambres secundàries i una principal, i les peces especials de derivació. 
 

CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES: 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments. 
Es consideren suficientment cuits si s'aprecia un so agut en ser colpejats i un color uniforme en fracturar-se. 
La reducció de resistència per pinyols de calç, després de l'assaig reiteratiu sobre aigua bullint i assecatge 
posterior, ha de ser inferior al 10%. 
Dimensions de la secció: 
- Conducte principal:  Aprox. 26 x 26 cm 
- Conducte secundari:  Aprox. 14 x 26 cm 
Alçària:  25 cm 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 4 mm 
- Fletxa en arestes o diagonals:  ± 3 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
 
CONDUCTES DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les peces s'han d'obtenir per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland, granulats, aigua i 
eventualment additius. 
Els conductes han de tenir una superfície interior regular i llisa. No han de tenir esquerdes, deformacions o 
escantonaments, especialment on puguin afectar-ne l'estanquitat. 
Dimensions de la secció: 
- Conducte principal:  25 x 25 cm 
- Conducte secundari:  12 x 25 cm 
Alçària:  26 cm 
Gruix de la paret:  >= 2 cm 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
Absorció d'aigua:  < 6% 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 4 mm 
- Gruix de la paret:  ± 2 mm 
- Fletxes en arestes o diagonals:  ± 2 mm 
- Angles diedres:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES: 
Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i altres característiques de subministrament 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDUCTES DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. A l'embalatge o albarà de lliurament han de constar-hi les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i altres característiques de subministrament 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDN7 - PECES DE MORTER DE CIMENT PER A CONDUCTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes de ventilació de peces ceràmiques o de morter de ciment, amb una cambra principal i una secundària, o dues 
cambres secundàries i una principal, i les peces especials de derivació. 
 
CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES: 
Han de tenir un color i una textura uniformes. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments. 
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Es consideren suficientment cuits si s'aprecia un so agut en ser colpejats i un color uniforme en fracturar-se. 
La reducció de resistència per pinyols de calç, després de l'assaig reiteratiu sobre aigua bullint i assecatge 
posterior, ha de ser inferior al 10%. 
Dimensions de la secció: 
- Conducte principal:  Aprox. 26 x 26 cm 
- Conducte secundari:  Aprox. 14 x 26 cm 
Alçària:  25 cm 
Eflorescències (UNE 67-029):  "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Succió d'aigua (UNE 67-031):  <= 10 g/dm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027):  <= 25% 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 4 mm 
- Fletxa en arestes o diagonals:  ± 3 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
 
CONDUCTES DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Les peces s'han d'obtenir per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland, granulats, aigua i 
eventualment additius. 
Els conductes han de tenir una superfície interior regular i llisa. No han de tenir esquerdes, deformacions o 
escantonaments, especialment on puguin afectar-ne l'estanquitat. 
Dimensions de la secció: 
- Conducte principal:  25 x 25 cm 
- Conducte secundari:  12 x 25 cm 
Alçària:  26 cm 
Gruix de la paret:  >= 2 cm 
Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
Absorció d'aigua:  < 6% 
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 4 mm 
- Gruix de la paret:  ± 2 mm 
- Fletxes en arestes o diagonals:  ± 2 mm 
- Angles diedres:  ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES: 
Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i altres característiques de subministrament 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin 
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, 
etc.). 
 
CONDUCTES DE PECES DE MORTER DE CIMENT: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. A l'embalatge o albarà de lliurament han de constar-hi les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i altres característiques de subministrament 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDN9 - ASPIRADORS ESTÀTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aspirador estàtic format per una base amb dimensió suficient per a cobrir les parets de protecció del conducte de 
ventilació, i un barret superior. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de permetre de crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació de l'aire dels 
conductes de ventilació. 
Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. 
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments. 
Gruix de les parets:  >= 2 cm 

Densitat aparent:  0,8 - 1,2 kg/dm3 
Absorció d'aigua:  < 6% 
Secció útil:  >= 400 cm2 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1% dimensió nominal 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Fletxa en arestes o diagonals planes:  ± 2 mm 
- Angles diedres:  ± 3° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
A l'albarà han de constar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions nominals 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDNZ - MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica. 
S'han considerat els materials següents: 
- Alumini 
- PVC 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les lamel·les han de ser rectes i han d'estar provistes de trencaaigües. 
Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes, ondulacions, vetes, 
bufaments, etc. 
Secció útil:  >= 400 cm2 
Toleràncies: 
- Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 
- Torsió:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
REIXETA DE PVC: 
Les peces han d'estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats. 
Densitat (UNE 53-020 mètode B):  1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 80°C 
Absorció d'aigua (UNE 53-028):  <= 1% 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141):  No s'ha de trencar 
Resistència a l'adhesió (UNE 53-141):  >= 30 N/cm 
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1):  C-s3,d0 
 
REIXETA D'ALUMINI: 
Els perfils d'alumini han de provenir de la extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi (UNE 38-337). 
La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització. 
Anodització (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017):  0 <= M <= 2 (M = mitjana total) 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protejida de les plujes, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDW32C00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre 
tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación 
de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

BDY32C00. 

 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre 
tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación 
de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a 
alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BE2 - CALDERES I CREMADORS 
BE21 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES FLUÏDS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Calderes d'injecció sense cremador amb el cos de caldeig de fosa o planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària 
- Per a calefacció, únicament 
Han d'estar formades per: 
- Connexions de l'aigua: Entrada i sortida d'aigua de calefacció, desguàs de la vàlvula de seguretat i buidat 
- Placa de muntatge del cremador a la boca de la cambra de combustió 
- Sortida de fums 
- Sistema de control automàtic 
- Portes de neteja de les cambres de combustió i de fums 
- Envoltant de planxa metàl·lica esmaltada al foc i calorifugada. Per una espiera s'han de veure amb facilitat les 
flames de combustió i la del pilot 
- Bomba de circulació d'aigua calenta 
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, termòstat de regulació, termòmetre, 
manòmetre, polsador de rearmament del termòstat de seguretat, corresponents al circuit de calefacció 
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Les calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària han de tenir a més: 
- Acumulador d'aigua calenta amb bescanviador interior, proveït de termòmetre, termòstat de regulació i vàlvula de 
seguretat 
- Entrada aigua freda i sortida d'aigua calenta sanitària 
- Un quadre de comandament i de control amb interruptor de posada en marxa, termòstat de regulació i termòmetre, 
corresponents al circuit d'aigua calenta sanitària 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els components no han de tenir deformacions, fissures ni senyals de maltractaments. 
Totes les unions han de ser estanques. 
Les calderes han d'oferir un comportament segur i resistir el foc. Han d'estar construïdes amb materials no 
inflamables i indeformables, i estar dissenyades de manera que resisteixin els esforços en les condicions normals de 
funcionament. 
Les propietats mecàniques i físiques així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Es permeten materials inflamables en accessoris, sempre que aquests estiguin col·locats fora del cos de la caldera. 
En qualsevol cas, la temperatura superficial d'aquests materials, en règim de funcionament normal de la caldera no ha 
de sobrepassar la temperatura màxima admissible pel fabricant del component en qüestió. 
Els materials de les parts sotmeses a pressió, han d'estar fabricats d'acord amb els requisits tècnics generalment 
acceptats, i han de ser adequats per a la utilització i el procés de fabricació previstos. 
Ha d'estar dissenyada de manera que no es puguin acumular gasos inflamables de manera perillosa a la cambra de 
combustió ni en els conductes de fums. 
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la caldera ha de despendre olors ni 
fums tóxics. 
Les parts desmuntables o substituïbles, han d'estar dissenyades, fabricades i marcades de manera que puguin 
instal·lar-se correctament i fàcil, d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La caldera i les seves diferents parts han d'estar dissenyades de forma que es purguin i ventilin fàcilment pel 
costat d'aigua. La construcció de la caldera he de ser de manera que en condicions normals de funcionament i 
respectant  les instruccions del fabricant pel que fa al muntatge, no es produeixin sorolls d'ebullició indeguts. 
Les superfícies de calefacció han de ser accessibles des del costat de fums per a la seva inspecció i neteja, 
mitjançant un nombre d'obertures disposades adequadament. 
Els forats per a cargols i components anàlegs que s'utilitzin per a la fixació de les parts desmuntables, no han de 
trobar-se en el circuit recorregut per l'aigua. 
Els ràcors o peces d'unió roscada han de complir les normes ISO 7-1, ISO 7-2, ISO 228-1 i ISO 228-2, mentre les 
unions embridades han de complir les recomanacions ISO al respecte. 
La caldera ha d'estar dotada d'un aïllament tèrmic, excepte en aquells llocs en els que l'emissió de calor 
contribueixi a la calefacció del local. 
L'aïllament tèrmic no s'ha de veure alterat, en cap tram, ni per les condicions d'us ni per l'envelliment. Ha d'estar 
fabricat amb material incombustible. 
L'equip elèctric de la caldera ha de complir els requisits de la norma UNE_EN 60335-1 
Ha de correspondre a un tipus homologat pels serveis tècnics del Ministeri d'Indústria. 
La pressió de l'aigua de calefacció no ha de superar la indicada pel fabricant. 
La caldera ha de portar una placa de característiques, visible un cop instal·lada, amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Número d'ordre i any 
- Model i tipus 
- Categoria 
- Potència útil nominal i consum calorífic mínim 
- Pressió màxima de l'aigua de servei 
- Pressió d'alimentació corresponent als gasos definits a la norma UNE 60-002 
- Temperatura màxima de l'aigua de sortida 
- Dades elèctriques necessàries 
- Contrasenya i data de registre del tipus 
Temperatura de l'aigua de calefacció:  <= 100°C 
 
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA: 
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats. 
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la qualitat de l'aigua sanitària ni pel 
que fa a la salut, ni pel que fa al gust de la mateixa. 
Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les condicions de servei previstes i a la 
pressió màxima d'aigua indicada pel fabricant. 
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han d'aplicar exclusivament a les parts del 
circuit sanitari susceptibles d'entrar en contacte amb les flames o situades en les proximitats de la sortida dels 
productes  de la combustió. 
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials resistents a la corrosió o ha d'estar 
protegit contra la corrosió. 
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de poder buidar sense que la descàrrega 
d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica. 
Temperatura de la sortida d'aigua calenta sanitària:  <= 50°C 
Temperatura de la sortida de fums:  <= 240°C 
Temperatura de consigna del termòstat de seguretat:  116°C 
 
CALDERES DE PLANXA D'ACER: 
Per a dur a terme les soldadures es faran servir soldadors qualificats per als materials que es faran servir. 
Els cordons de soldadura no han de presentar fissures ni d'altres defectes d'unió ni de continuïtat. 
 

CALDERES DE FOSA: 
El cos de la caldera no tindrà defectes del procés de fosa com ara esquerdes, rebaves del motlle, mancances o 
excessos de material, bombolles o d'altres defectes superficials o interns. 
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de tolerància admissibles. 
Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Ha d'anar acompanyada de: 
- "Instruccions per a l'usuari" indicant les operacions normals de funcionament, neteja i manteniment, precaucions 
quan hi hagi perill de gelades, prevencions contra l'ús inadequat i tipus de combustible amb que treballa la caldera 
- "Instruccions d'instal·lació" amb informació sobre la instal·lació, ajust, manteniment i funcionament, normes i 
reglaments, corbes de potència, rendiment, tipus de fluid produït, temperatura corresponent, característiques de 
l'aigua d'alimentació, capacitat d'aigua de la caldera, cabal mínim d'aigua, dimensions exteriors i cotes dels punts 
a connectar amb els serveis exteriors, esquema elèctric i característiques tècniques dels elements, informació 
necessària per a poder dimensionar el conducte d'evacuació de fums i les mides i el volum de la cambra de combustió 
- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia 
- Acta de prova del constructor 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP 1 del Reglamento de 
Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores. 
Orden de 28 de marzo de 1985 por la que se modifican diversos artículos de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-
AP 1, del Reglamento de Aparatos a Presión, referentes a calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadores 
y recalentadores. 
* UNE-EN 303-1:2000 Calderas de calefacción. Parte 1: Calderas con quemadores de tiro forzado. Terminología, 
requisitos generales, ensayo y marcado. 
* UNE-EN 303-2:1999 Calderas de calefacción. Parte 2: Calderas con quemadores de tiro forzado. Requisitos especiales 
para calderas con quemadores de combustibles líquidos por pulverización. 
* UNE-EN 304:1994 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para las calderas con quemadores de combustibles líquidos 
por pulverización. 
* UNE-EN 304/A1:1999 Calderas de calefacción. Reglas de ensayo para calderas con quemadores de combustibles líquidos 
por pulverización. 
 
 
 

BE22 - CALDERES DE GAS AMB CREMADORS ATMOSFÈRICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Calderes de gas amb cremadors atmosfèrics de peu o murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a calefacció 
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària instantània 
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- De peu 
- Mural 
Han d'estar formades per: 
- Cremador 
- Cos de caldejament 
- Mecanisme d'encesa automàtica o flama pilot permanent 
- Sistema de control automàtic amb termòstat de regulació 
- Sortida de fums amb sistema antiretorn 
- Caixa de connexió elèctrica per a corrent monofàsic, connexió a terra i per a comandament exterior 
- En el circuit de gas, dos punts per a prendre la pressió 
- Termòstat de temperatura d'aigua 
- Entrada de gas 
- Entrada i sortida d'aigua de calefacció 
- Desguàs i vàlvula de seguretat 
- Un bastidor metàl·lic per a suport de tots els elements 
- Una envoltant de planxa metàl·lica del bastidor anterior, fàcilment desmuntable 
Les calderes per a aigua calenta sanitària han de tenir a més: 
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- Bescanviador per a aigua calenta sanitària 
- Vàlvula inversora calefacció-aigua calenta sanitària 
- Entrada d'aigua freda 
- Sortida d'aigua calenta sanitària 
- Sortida d'aigua calenta al dipòsit acumulador 
Les calderes murals han de tenir a més: 
- Bomba de circulació 
- Dipòsit d'expansió 
- Mecanisme regulador de cabal de gas 
- Connexions de fluids a la part inferior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caldera, ni cap dels seus components, han de tenir en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals 
d'haver estat sotmesos a maltractaments. 
La qualitat i el gruix dels materials utilitzats en la fabricació de la caldera no s'han de modificar de manera 
important durant el temps previst de vida útil de l'aparell, treballant en condicions normals d'instal·lació i ús. 
Totes les parts de la caldera han de poguer resistir les accions mecàniques, químiques i tèrmiques a les que puguin 
estar sotmeses durant l'ús normal. 
Els materials aigües avall del bescanviador de calor han de ser resistents a la corrosió o han d'estar dotats d'una 
protecció eficaç contra la corrosió. 
Queda expressament prohibit l'ús de materials a base d'amiant. 
Els cordons de soldadura no poden presentar fissures ni defectes de continuïtat. 
Els aïllaments tèrmics han de resistir sense deformar-se temperatures de fins a 120ºC, i han de conservar les seves 
característiques aïllants sotmesos a les influències tèrmiques i a l'envelliment. 
L'aïllament tèrmic ha de ser de material incombustible. Es permet l'us de materials inflamables en els següents 
casos: 
- L'aïllament està aplicat sobre superfícies en contacte amb l'aigua 
- La temperatura de les superfícies sobre les que està aplicat l'aïllament es inferior a 85ºC en règim normal de 
funcionament 
- L'aïllament està protegit per una làmina de material incombustible de gruix adequat 
Les peces del cos dels dispositius de regulació o control i seguretat que separin directament o indirecta un recinte 
que contingui gas amb relació amb l'atmosfera han d'estar fabricats exclusivament amb materials metàl·lics. 
L'ús de peces de zenc en els elements descrits al paràgraf anterior queda restringit a les especificacions donades 
per la norma UNE_EN 297 1995. 
Les connexions de la caldera han de ser fàcilment accessibles, han d'estar clarament identificades en les 
instruccions tècniques i eventualment sobre la caldera. 
L'espai al voltant de les connexions ha de ser el suficient per tal de que un cop retirada l'envoltant quedi l'espai 
necessari per a les eines de muntatge i desmuntatge. 
El circuit de gas ha de ser estanc. 
El disseny de la caldera ha de ser tal que quan aquesta estigui instal·lada i es faci servir segons les instruccions 
del fabricant, sigui possible purgar l'aire dels conductes d'aigua de la caldera si aquesta no és autopurgant. 
La caldera no ha de produir condensacions durant el seu funcionament al régim de temperatura donat per la regulació. 
Les parts constructives que estiguin a l'abast durant l'ús i el manteniment, d'acord amb les instruccions del 
fabricant no han de presentar angles vius ni arestes tallants susceptibles de ferir a persones encarregades del 
funcionament i manteniment. 
L'usuari ha de poder accedir a tots els botons i comandaments necessaris per a l'us normal de la caldera, i 
manipular-los preferenment sense haver d'aixecar cap envoltant. 
Tota caldera ha de disposar, com a mínim, d'un dispositiu que permeti a l'usuari controlar l'arribada del gas al 
cremador. 
El tall de gas s'ha de poder fer sense demora, es a dir, sense dependre de l'inèrcia de cap mecanisme. 
La clau de gas ha d'estar feta de manera que sigui impossible fer falses maniobres. Si aquest dispositiu pot donar 
lloc a confusió, aleshores la seva posició ha d'anar marcada mitjançant símbols. 
Si la vàlvula de gas es un dispositiu de tipus giratori, aleshores el sentit de gir de tancament ha de ser el de les 
agulles del rellotge. 
Tots els marcats destinats a l'usuari han de ser fàcilment visibles i han d'estar fets de forma clara e indeleble. 
Les peces que hagin de ser comprovades o desmuntades durant les operacions de manteniment han de ser fàcilment 
accessibles un cop enretirada la envoltant. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
Segons les instruccions del fabricant, el cremador, la cambra de combustió, i les parts en contacte amb els productes 
de la combustió, s'han de poder netejar fàcilment i s'han de poder despendre fàcilment amb vistes al seu manteniment,  
sense necessitat de fer servir utillatge especial i sense necessitat de desconnectar la caldera de la xarxa d'aigua i 
gas. 
L'equipament elèctric de la caldera ha de complir els requisits especificats a la norma UNE_EN 60335-1. Si la caldera 
està equipada amb components o sistemes elèctrics, que proporcionin una funció de seguretat, aquests han de complir  
la norma UNE_EN 298 per als nivells d'immunitat de compatibilitat electromagnètica. 
El sistema de seguretat de la caldera ha d'estar concebut segons el principi de la posició de repòs. 
El funcionament dels dispositius de seguretat no es pot veure anul·lat pels dispositius d'ajust i de regulació i 
control. 
El sistema de regulació i de seguretat ha d'estar dissenyat de manera que resulti impossible dur a terme dues o més 
maniobres la combinació de les quals resulti inadmissible. L'ordre de les operacions ha d'estar fixat de tal manera 
que  sigui impossible canviar aquest ordre. 
Els órgans d'ajust i regulació per als dispositius no han de ser intercanviables quan aixó pugui donar lloc a 
confusió. 
A més, quan hi hagi més d'un comandament, la intercanviabilitat d'aquests comandaments ha de ser impossible si aixó 
es presta a confusió. 

Els elastòmers usats en els dispositius de prereglatge, de regulació o control i de seguretat han de complir els 
requisits que els siguin aplicables de les normes UNE_EN 278, 279, o 291. 
Els cargols d'ajust han d'estar disposats de manera que no puguin caure a l'interior dels tubs recorreguts pel gas. 
En el circuit d'aigua de calefacció hi ha d'haver una vàlvula de seguretat amb desguàs conduït. 
A la part frontal hi ha d'haver els comandaments així com el manòmetre i el termòmetre del circuit de calefacció. 
A la part superior hi ha d'haver la sortida de fums. 
Ha de quedar a la vista 
Els punts per a la presa de pressió han d'anar situats, un abans del primer element de seguretat i l'altre després de 
l'últim i abans del cremador. 
Ha de tenir els elements de seguretat que tallin automàticament l'entrada de gas, que s'ha de restablir forçosament a 
mà, davant les emergències següents: 
- Sobreescalfament de l'aigua 
- Fallides de la bomba de circulació 
- Manca d'aigua 
- Fallida de la flama 
El termòstat ha de cumplir la norma CEI 730-2-9. 
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la caldera ha de despendre olors ni 
fums tóxics. 
Tant la caldera com el cremador han de correspondre a un tipus homologat pels Serveis Tècnics del Ministeri 
d'Indústria i Energia. 
La caldera ha de portar una placa de característiques, visible un cop instal·lada, amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Número d'ordre i any 
- Model i tipus 
- Categoria 
- Potència útil nominal i consum calorífic mínim 
- Pressió màxima de l'aigua de servei 
- Pressió d'alimentació corresponent als gasos definits a la norma UNE 60-002 
- Temperatura màxima de l'aigua de sortida 
- Dades elèctriques necessàries 
- Contrasenya i data de registre del tipus 
- Tipus de gas 
- Pressió a la que ha estat regulada 
Potència elèctrica absorbida:  <= 100 W 
Tensió elèctrica:  220 V corrent monofàsic + connexió a terra 
Temperatura de l'aigua de la calefacció:  <= 90°C 
Pressió del circuit de calefacció:  <= 3,5 bar 
Temperatura de la sortida de fums:  <= 240°C 
Temperatura de consigna del termòstat de seguretat de reescalfament de l'aigua:  <= 59°C 
 
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA: 
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats. 
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la qualitat de l'aigua sanitària ni pel 
que fa a la salut, ni pel que fa al gust de la mateixa. 
Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les condicions de servei previstes i a la 
pressió màxima d'aigua indicada pel fabricant. 
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han d'aplicar exclusivament a les parts del 
circuit sanitari susceptibles d'entrar en contacte amb les flames o situades en les proximitats de la sortida dels 
productes  de la combustió. 
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials resistents a la corrosió o ha d'estar 
protegit contra la corrosió. 
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de poder buidar sense que la descàrrega 
d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica. 
Temperatura de la sortida d'aigua calenta sanitària:  <= 50°C 
Pressió del circuit d'aigua calenta sanitària:  <= 7 bar 
Mesura de temperatura del termòstat:  ± 10 K 
 
CALDERES MURALS D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA I PER ACUMULACIÓ: 
Junt amb la caldera monobloc s'ha de subministrar el dipòsit acumulador d'aigua calenta sanitària, provist d'un 
termòstat de comandament i de vàlvula de seguretat. 
L'acumulador ha de portar una placa, ben visible un cop instal·lat, que ha d'indicar les característiques següents: 
- Nom del fabricant 
- Contrasenya i data del registre tipus 
- Número de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Capacitat 
 
CALDERES COL·LOCADES DE PEU: 
A la seva part del darrera hi ha d'haver les connexions de fluids. 
Ha de tenir elements de seguretat per a tallar l'entrada de gas si la pressió de pas es per sota del mínim de 
funcionament. El subministrament s'ha de restablir a mà. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Ha d'anar acompanyada de: 
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- "Instruccions per a l'Usuari" on hi ha de constar, com a mínim, la següent informació: 
     - Les operacions normals de funcionament, neteja i manteniment 
     - Les precaucions quan hi hagi perill de gelades 
     - Les precaucions contra l'ús inadequat 
- "Instruccions d'Instal·lació" ha de donar informació sobre: 
     - La instal·lació correcte, l'ajustat, el manteniment i el funcionament 
     - Normes i reglaments 
     - Corbes de potència 
     - Rendiment entre el 50% i el 120% de la potència nominal 
     - Tipus de fluid produït i temperatura corresponent 
     - Característiques de l'aigua d'alimentació 
     - Capacitat d'aigua de la caldera 
     - Cabal mínim d'aigua 
     - Esquema elèctric 
     - Dimensions exteriors i cotes dels punts per connectar amb els serveis exteriors 
- La màxima temperatura de l'aigua en ºC 
- El mètode recomanat per a la neteja de la caldera 
- Una indicació dels aparells de regulació o control que es poden emprar 
- Les precaucions a adoptar per a limitar el nivell sonor de funcionament 
- La obligatorietat de connectar a terra les calderes amb equip elèctric 
- Per a les calderes que puguin funcionar amb més d'un gas, les operacions necessàries per a passar d'un tipus de gas 
a un altre amb una indicació on s'expressi clarament que aquesta manipulació només la podrà dur a terme un 
professional  qualificat i indicant que l'element de prereglatge s'ha de precintar després del reglatge. 
- Distancies mínimes que s'han de respectar per als materials fàcilment inflamables 
- Descripció general de la caldera amb il·lustracions de les parts principals que es puguin extreure i substituir 
- Indicació del cabal de fums per al dimensionat de la xemeneia 
- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia 
- Acta de prova del constructor 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, 
establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 
UNE-EN 297/A2:1996 Calderas de calefacción central que utilizan combustibles gaseosos. Calderas de los tipos B11 y 
B11bs equipadas con quemadores atmosféricos cuyo consumo calorífico nominal es igual o inferior a 70KW. 
 
 
 

BE23 - CALDERES PER A COMBUSTIBLES SÒLIDS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Calderes de fosa o de planxa d'acer, per a calefacció o per a aigua calenta sanitària. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calderes per a combustibles sòlids 
- Calderes policombustible sense cremador 
Ha de constar de: 
- Cos de caldeig de fosa o d'acer 
- Caixa de fums amb sortida horitzontal 
- Portes de càrrega i neteja 
- Calaix de cendra 
- Envoltant de planxa d'acer esmaltada i calorifugada 
- Quadre comandament i control amb termòmetre i termòstat 
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua de calefacció i de desguàs 
- Connexions per a la sortida de fums 
- Sòcol de material refractari 
Les calderes policombustibles han de tenir a més: 
- Cremador per a combustibles líquids i gasosos adaptable 
- Vàlvula de seguretat pel cremador 
Les calderes per a aigua calenta sanitària han de tenir a més: 
- Acumulador d'aigua calenta sanitària 
- Termòmetre d'aigua 
- Termòstat de regulació de temperatura d'aigua 
- Purgador 

- Vàlvula de seguretat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els components no han de tenir deformacions, fissures ni senyals de maltractaments. 
Totes les unions han de ser estanques. 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
La qualitat i el gruix dels materials utilitzats en la fabricació de la caldera no s'han de modificar de manera 
important durant el temps previst de vida útil de l'aparell, treballant en condicions normals d'instal·lació i ús. 
Totes les parts de la caldera han de poguer resistir les accions mecàniques, químiques i tèrmiques a les que puguin 
estar sotmeses durant l'ús normal. 
Els cordons de soldadura no poden presentar fissures ni defectes de continuïtat. 
Els aïllaments tèrmics han de resistir sense deformar-se temperatures de fins a 120ºC, i han de conservar les seves 
característiques aïllants sotmesos a les influències tèrmiques i a l'envelliment. 
Les connexions de la caldera han de ser fàcilment accessibles, han d'estar clarament identificades en les 
instruccions tècniques i eventualment sobre la caldera. 
L'espai al voltant de les connexions ha de ser el suficient per tal de que un cop retirada l'envoltant quedi l'espai 
necessari per a les eines de muntatge i desmuntatge. 
La caldera no ha de produir condensacions durant el seu funcionament al régim de temperatura donat per la regulació. 
Les parts constructives que estiguin a l'abast durant l'ús i el manteniment, d'acord amb les instruccions del 
fabricant no han de presentar angles vius ni arestes tallants susceptibles de ferir a persones encarregades del 
funcionament i manteniment. 
L'usuari ha de poder accedir a tots els botons i comandaments necessaris per a l'us normal de la caldera, i 
manipular-los preferenment sense haver d'aixecar cap envoltant. 
Tots els marcats destinats a l'usuari han de ser fàcilment visibles i han d'estar fets de forma clara e indeleble. 
Les peces que hagin de ser comprovades o desmuntades durant les operacions de manteniment han de ser fàcilment 
accessibles un cop enretirada la envoltant. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
Segons les instruccions del fabricant, la cambra de combustió, i les parts en contacte amb els productes de la 
combustió, s'han de poder netejar fàcilment sense necessitat de fer servir utillatge especial i sense necessitat de 
desconnectar la caldera de la xarxa d'aigua. 
L'equipament elèctric de la caldera ha de complir els requisits especificats a la norma UNE_EN 60335. 
El sistema de seguretat de la caldera ha d'estar concebut segons el principi de la posició de repòs. 
El funcionament dels dispositius de seguretat no es pot veure anul·lat pels dispositius d'ajust i de regulació i 
control. 
El sistema de regulació i de seguretat ha d'estar dissenyat de manera que resulti impossible dur a terme dues o més 
maniobres la combinació de les quals resulti inadmissible. L'ordre de les operacions ha d'estar fixat de tal manera 
que  sigui impossible canviar aquest ordre. 
Els órgans d'ajust i regulació per als dispositius no han de ser intercanviables quan aixó pugui donar lloc a 
confusió. 
A més, quan hi hagi més d'un comandament, la intercanviabilitat d'aquests comandaments ha de ser impossible si aixó 
es presta a confusió. 
En les condicions normals de funcionament, cap recubriment ni cap component de la caldera ha de despendre olors ni 
fums tóxics. 
Ha de correspondre a un tipus homologat pels serveis tècnics del Ministeri d'Indústria. 
La pressió de l'aigua de calefacció no ha de superar la indicada pel fabricant. 
La caldera ha d'incloure aparells de mesura (manòmetre i termòmetre) que ha d'anar situats en lloc visible. 
El termòmetre ha de mesurar la temperatura del fluid portador en un lloc pròxim a la sortida. 
El termòmetre ha de ser de bulb, no s'admeten els termòmetres de contacte. 
Ha de portar una placa on indiqui: 
- Número de registre 
- Pressió màxima per a proves d'instal·lació i periòdiques 
 
CALDERES POLICOMBUSTIBLES: 
Pressió de prova d'estanquitat:  8 bar 
 
CIRCUIT D'AIGUA CALENTA SANITARIA: 
El circuit d'aigua calenta i el d'aigua calenta sanitària han d'estar separats. 
Els materials de les parts que continguin aigua sanitària no han d'afectar a la qualitat de l'aigua sanitària ni pel 
que fa a la salut, ni pel que fa al gust de la mateixa. 
Els materials han de ser els apropiats per a complir la seva funció, en les condicions de servei previstes i a la 
pressió màxima d'aigua indicada pel fabricant. 
Els requisits relatius als materials d'aïllament tèrmic i el seu ús, s'han d'aplicar exclusivament a les parts del 
circuit sanitari susceptibles d'entrar en contacte amb les flames o situades en les proximitats de la sortida dels 
productes  de la combustió. 
Tot el circuit de l'aigua calenta sanitària ha d'estar constituït per materials resistents a la corrosió o ha d'estar 
protegit contra la corrosió. 
D'acord amb les instruccions del fabricant, el circuit d'aigua sanitaria s'ha de poder buidar sense que la descàrrega 
d'aigua comprometi a la seguretat elèctrica. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de lliurar la següent documentació: 
- Informació sobre potència i rendiment 
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- Condicions d'utilització de la caldera i condicions nominals de sortida del fluid portador 
- Característiques del fluid portador 
- En les calderes per a combustibles sòlids s'ha d'indicar la capacitat òptima de combustible de la llar 
- Contingut de fluid portador a dintre de la caldera 
- Cabal mínim de fluid portador que circula per la caldera 
- Dimensions exteriors màximes de la caldera i cotes de situació dels elements que s'han d'unir a altres parts de la 
instal·lació 
- Dimensions de la bancada 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment 
- Corbes de potència-tir necessàries en la caixa de fums 
- Esquema elèctric i connexionat si es el cas 
- Descripció general de la caldera amb il·lustracions de les parts principals que es puguin extreure i substituir 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE AP 1 del Reglamento de 
Aparatos a Presión: Calderas, Economizadores, Precalentadores, Sobrecalentadores y Recalentadores. 
 
CALDERES PER A AIGUA CALENTA SANITÀRIA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 

BE24 - CALDERES ELÈCTRIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Calderes elèctriques de planxa d'acer, de peu o murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a calefacció 
- Per a calefacció i aigua calenta sanitària per acumulació 
Han d'estar formades per: 
- Cos de caldejament de planxa d'acer comercial amb resistències elèctriques blindades en inmersió i completament 
aïllat 
- Bomba de circulació 
- Dipòsit d'expansió 
- Quadre de comandament i control format per: 
     - Un interruptor d'engegada i aturada 
     - Un conmutador de dues potències de calefacció; normal i màxima 
     - Termòmetre 
     - Manòmetre 
     - Termòstat de treball regulable 
     - Indicador lluminós de funcionament 
- Caixa de connexió elèctrica amb connexió a terra 
- Connexions d'aigua 
- Entrada i sortida del circuit de calefacció 
- Desguàs de la vàlvula de seguretat 
- Termòstat de seguretat amb rearmament manual 
- Vàlvula de seguretat 
- Tallacircuits de protecció elèctrica 
- Armari metàl·lic esmaltat al foc que engloba tot els elements amb tapa frontal amovible. A la part frontal hi ha 
d'haver tots els elements del quadre de comandament i control que han de ser accessibles sense haver de retirar la 
tapa 
Les calderes d'aigua calenta sanitària per acumulació han de tenir a més: 
- Acumulador d'aigua calenta sanitària 
- Termòmetre d'aigua 
- Termòstat de regulació de temperatura d'aigua 
- Purgador 
- Vàlvula de seguretat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les 
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 

Han d'estar costruïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues que 
formen l'aparell. 
Els aparells de classe II i les parts de l'aparell que es puguin considerar classe II, no s'han de veure afectades 
fins i tot en el cas de trencament d'una canonada, o per la fallida d'un junt d'estanqueitat. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excesiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser l'adequada. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntage. 
Els termòstats o dispositius destinats a la regulació de la temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitut regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Ha d'estar proveït d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Els aparells destinats a connectar-se a la xarxa mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi 
hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Ha de correspondre a un tipus homologat pel Ministeri d'Indústria i Energia. 
La caldera per a col·locar de peu, ha d'estar preparada per anar recolzada sobre el paviment. 
La caldera mural, ha d'estar preparada per anar penjada en la paret. 
Els aparells de mesura han d'anar situats en lloc visible. 
El termòmetre ha de mesurar la temperatura del fluid portador en punt pròxim a la sortida. 
Ha de ser de bulb amb beina de protecció que s'introdueix a l'interior de la caldera. No s'admeten termòmetres de 
contacte. 
La caldera ha de portar una placa visible una vegada instal·lada, on s'indiquin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número d'ordre i any 
- Model i tipus 
- Potència útil nominal 
- Pressió màxima de l'aigua 
- Dades elèctriques necessàries 
- Contrasenya i data del registre tipus 
Temperatura consignada al termòstat de seguretat:  110°C 
Pressió de l'aigua de calefacció:  <= 6 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Ha d'anar acompanyada de: 
- "Instruccions per a l'usuari” 
     - La temperatura nominal de sortida de l'aigua 
     - Les característiques de l'aigua d'alimentació 
     - La capacitat en litres d'aigua 
     - Les dimensions de la caldera i les cotes dels punts per connectar 
     - L'esquema elèctric i de connexions 
     - Les característiques tècniques dels diversos elements 
     - Les instruccions d'instal·lació, de neteja i de manteniment 
     - Precaucions quan hi hagi perill de gelades 
- Acta d'aprovació del model del Ministeri d'Indústria i Energia 
- Acta de prova del constructor 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 31 de octubre de 2000 por la que se establece, para la botellas fabricadas de acuerdo con las Directivas 
84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el procedimiento para la comprobación de los requisitos complementarios, 
establecidos en la ITC MIE AP-7 del Reglamento de Aparatos a Presión. 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para 
aparatos de calefacción de locales. 
 
 
 

BE25 - CUINES CALEFACTORES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cuines calefactores de llenya o carbó. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- De peu 
- Per a encastar 
Han d'estar formades per: 
- Placa d'escalfament per a cuinar 
- Regulador de tir 
- Tapa frontal, portes i carcasses 
- Cos de caldejament 
- Forn 
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua al circuit de calefacció i de la vàlvula de desguàs 
- Connexió de la sortida de fums 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Totes les parts constituents de l'aparell han de resistir les accions mecàniques químiques i tèrmiques a les que 
poden estar sotmeses quan es fan servir normalment. 
Les connexions han de ser fàcilment accessibles, han d'estar clarament identificades en les instruccións técniques i 
eventualment sobre el cos de l'aparell. 
Les parts constructives que estiguin a l'abast durant l'ús i el manteniment, d'acord amb les instruccions del 
fabricant no han de presentar angles vius ni arestes tallants susceptibles de ferir a persones encarregades del 
funcionament i manteniment. 
L'usuari ha de poder accedir a tots els botons i comandaments necessaris per a l'ús normal de l'aparell, i manipular-
los preferentment sense haver d'aixecar cap envoltant. 
Tots els marcats destinats a l'usuari han de ser fàcilment visibles i han d'estar fets de forma clara e indeleble. 
Les peces que hagin de ser comprovades o desmuntades durant les operacions de manteniment han de ser fàcilment 
accessibles un cop enretirada la envoltant. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
Segons les instruccions del fabricant, la cambra de combustió, i les parts en contacte amb els productes de la 
combustió, s'han de poder netejar fàcilment amb vistes al seu manteniment, sense necessitat de fer servir utillatge 
especial  i sense necessitat de desconnectar l'aparell de la xarxa d'aigua. 
En les condicions normals de funcionament, cap recobriment ni  cap component de l'aparell ha de desprendre olors ni 
fums tòxics. 
Els elements de fosa no han de tenir defectes del procés de fosa com ara esquerdes, rebaves del motlle, mancances o 
excessos de material, bombolles o d'altres defectes superficials o interns. 
Tindrà els gruixos previstos a totes les seves parts dintre dels marges de tolerància admissibles. 
Les parts mecanitzades es deixaran completament polides i sense rebaves. 
La cuina de peu ha d'estar preparada per anar recolzada sobre el paviment. 
La cuina per encastar ha d'estar preparada per a col·locar encastada en un forat d'obra practicat al parament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Ha d'anar acompanyada de: 
- Instruccions per a l'usuari indicant les operacions normals de funcionament, neteja i manteniment 
- Instruccions d'instal·lació amb informació sobre la instal·lació, ajust, corbes de potència i de rendiment, 
característiques de l'aigua d'alimentació, cabal mínim d'aigua, dimensions exteriors i cotes dels punts a connectar 
amb els serveis  exteriors, esquema elèctric i característiques tècniques dels elements, informació necessària per a 
poder dimensionar el conducte d'evacuació de fums i les mides i el volum de la cambra de combustió 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 
 

BE26 - ESTUFES PER A COMBUSTIBLES SÒLIDS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Estufes per a combustibles sòlids, de fosa. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb portes cegues 
- Amb porta amb vidres vitroceràmics 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'element ha d'estar fabricat amb fosa d'alta qualitat. 
Han de disposar de les corresponents portes per a permetre la càrrega, situades en els llocs indicats en la seva 
denominació. 
Ha d'incorporar un cendrer que permeti la seva neteja. 
No ha de tenir taques, deformacions, arrugues ni altres defectes a les superfícies vistes. 
Si tenen porta amb vidres vitroceràmics, el vidre ha de resistir xocs tèrmics de 700°C. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
En el mateix aparell o en l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Potència, capacitat i altres característiques del producte 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BE27 - LLARS DE FOC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llars de foc. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De convenció, fetes amb fosa o planxa d'acer 
- De radiació, de planxa d'acer per a col·locació frontal o en raconera 
S'han de considerar les tipus de llars convectores següents: 
- Amb portes cegues 
- Amb portes amb vidres vitroceràmics 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir taques, deformacions, arrugues ni altres defectes a les superfícies vistes. 
Si tenen porta amb vidres vitroceràmics, el vidre ha de resistir xocs tèrmics de 700°C. 
 
LLARS DE FOC DE CONVECCIÓ: 
Han de portar els elements següents: 
- Portes cegues o de vidre ceràmic 
- Regulador de ventilació 
- Cambra de precalentament 
- Parets dobles 
- Forats per a sortida de fums 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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En el mateix aparell o en l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Potència, capacitat i altres característiques del producte 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 

BE2A - CREMADORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cremadors d'injecció mecànica per a calderes. 
S'han considerat els combustibles següents: 
- Gas per aire forçat 
- Gas-oil o fuel-oil per polvorització 
- Mixt gas/gas-oil 
Ha d'estar format per: 
- Tub de combustió 
- Ventilador 
- Motor elèctric 
- Electrovàlvula d'entrada de combustible 
- Generador de guspira per a l'encesa 
- Sistema automàtic de comandament 
- Regleta de connexió elèctrica per a la línia d'alimentació, la connexió a terra i un comandament exterior 
(termòstat d'ambient, interruptor d'horari, etc.) 
- Elements de seguretat que tallin automàticament l'entrada de combustible i que parin el motor en casos d'emergència 
Els cremadors de gas-oil, fuel-oil o mixtes han de portar a més: 
- Bomba d'injecció 
- Les connexions d'aspiració i retorn de combustible 
Els cremadors de gas o mixtes han de portar a més: 
- La connexió d'entrada de gas 
- Un regulador de pressió de gas 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny i fabricació del cremador serà tal que es garanteixi la combustió completa i segura del combustible a la 
potència prevista i el ventall de pressions establert. 
Les peces mòbils han de quedar protegides si el seu envoltant no garanteix una protecció suficient. 
Els cremadors han d'estar construïts de manera que no es pugui produir cap inestabilitat, deformació o ruptura, 
susceptible de posar en entredit la seguretat. 
Els comandaments o dispositius similars que han de ser accionats pels usuaris o instal·ladors, han d'estar degudament 
identificats. 
Les parts constructives que estiguin a l'abast durant l'ús i el manteniment, d'acord amb les instruccions del 
fabricant no han de presentar angles vius ni arestes tallants susceptibles de ferir a persones encarregades del 
funcionament i manteniment. 
Els orificis per a cargols, passadors, etc., destinats al ensamblatge de les diferents parts, no han de desembocar en 
els espais reservats al pas de combustible. 
La qualitat i característiques dels materials utilitzats en la fabricació del cremador no s'han de modificar de 
manera important durant el temps previst de vida útil de l'aparell, treballant en condicions normals d'instal·lació i 
ús. 
En particular, totes les parts del cremador han de resistir les accions mecàniques, químiques i tèrmiques a les que 
poden estar sotmeses quan el cremador s'utilitza normalment. 
No es pot utilitzar amiant en la fabricació del aparell. 
Tots els seus elements han de ser fàcilment accessibles per al seu ajustat i neteja. 
Les parts desmuntables, que constitueixen el cremador, han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti 
difícil col·locar-les en una posició incorrecta durant el muntatge. 
En particular, les peces del cremador han d'estar disposades i fixades de manera que no es modifiqui la seva correcte 
posició de funcionament, i en particular la posició correcta dels orificis del cremador, durant el funcionament. 
Les peces del cremador que s'instal·len o ajusten durant la fabricació, i que no poden manipular-se per l'usuari o 
per l'instal·lador, han de quedar precintades. 
Els cremadors que puguin oscil·lar separant-los de la caldera, o be extreure's sense ajut de cap eina, han de 
disposar d'un sistema de bloqueig, de manera que en posició apartada o extreta no puguin entrar en servei. 
Els motors i ventiladors han d'estar protegits mitjançant envoltants, planxes protectores o pantalles adaptades, de 
dimensions, resistència i durabilitat adequada, de manera que no es puguin tocar de manera accidental. 

Han d'estar instal·lats de manera que es minimitzin els sorolls i les vibracions. Si existeixen punts de lubricació, 
aquests han de ser fàcilment accessibles. 
Tots els dispositius elèctrics de protecció i control han d'estar dissenyats per a suportar la màxima temperatura de 
solicitació. 
Totes les peces i unions del cremador han de ser estanques, no han de tenir deformacions o fissures. 
El cremador disposarà d'una etiqueta d'identificació energètica en la que s'especifiquin, amb caràcters indelebles, 
les següents dades: 
- Nom del fabricant o importador si es el cas 
- Número d'ordre i any 
- Model i tipus 
- Tipus de combustible 
- Valors límits de consum i potències nominals corresponents 
- Pressió d'alimentació al cremador 
- Tensió d'alimentació elèctrica 
- Potència del motor elèctric 
- Potència de la resistència si n'hi ha 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat A, en dB(UNE 74-105) 
- Dimensions i pes 
Secció dels conductors:  >= 1.5 mm2 
Grau de protecció dels motors i ventiladors:  >= IP 20 
Seguretat elèctrica segons UNE_EN 60335-1 1997:  Ha de complir 
 
CREMADORS DE GAS PER AIRE FORÇAT: 
El cremador de gas ha de poder cremar qualsevol tipus de gas de la mateixa família (UNE 60-002), modificant únicament 
la proporció gas/aire. 
El fabricant ha d'indicar en les instruccions tècniques el procediment que s'ha de seguir per a passar d'un gas d'una 
familia o d'un grup a un gas d'una altra familia o un altre grup, i/o per a l'adaptació a pressions d'alimentació 
diferents. 
No s'han d'utilitzar elements d'alumini en llocs on hi puguin haver condensacions o be la temperatura pugui superar 
els 400ºC. 
No s'ha d'utilitzar coure per a les peces d'entrada de gas, quan la temperatura pugui sobrepassar els 100ºC. 
Es prohibeixen les soldadures en les peces d'entrada de gas, quan el punt de fusió després de la seva aplicació sigui 
inferior a 450ºC. 
El gruix mínim de les parets que separen recintes que contenen gas de recintes que no en contenen ha de ser d'1 mm. 
Els racords amb rosca estanca per a la connexió i els racords amb rosca estanca interna al cremador i inamovibles per 
al manteniment, així com les connexions corresponents a les peces que es desmunten rarament, han d'estar fetes 
d'acord amb  les especificacions de la norma ISO 7-1. 
Les rosques que s'han de desmuntar per al manteniment han d'estar fetes segons les especificacions de la norma ISO 
228-1. Les connexions amb brides han de complir les especificacions de les normes ISO 7005-1, 7005-2, 7005-3. 
 
CREMADORS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS: 
En cas d'engegada dels controladors o reguladors, presostats i limitadors, l'alimentació de combustible líquid s'ha 
d'interrompre instantàniament i automàtica. 
L'alimentació de combustible líquid no ha d'estar alliberada si el sistema de polvorització no funciona correctament. 
Els cremadors han d'estar equipats amb un dispositiu de tancament ràpid segons la norma UNE_EN 264, entre la bomba i 
la tobera. 
CREMADORS MIXTES: 
El funcionament correcte del cremador amb el gas no s'ha de veure afectat pels dispositius de control i de seguretat 
destinats a altres tipus de combustible. El funcionament dels dispositius d'accionament i de seguretat per a un altre 
combustible  no han de variar durant el funcionament amb gas. 
Per als cremadors bicombustibles, es permet la utilització d'un circuit d'aire per als dos combustibles. Es permet un 
sistema de control de flama independent; es indispensable que el captador que s'utilitza per al control de la flama 
amb un altre  combustible es posi fora de servei durant el funcionament amb gas. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
S'ha de subministrar juntament amb el cremador la documentació següent: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cada un dels elements del cremador 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
- Esquema elèctric i connexionat 
 
CREMADORS DE GAS PER AIRE FORÇAT: 
Els cremadors de gas per aire forçat han d'incorporar a més la següent informació: 
- El tipus i la pressió de gas per als quals ha estat regulat el cremador 
- Els països de destí del cremador 
- La o les categories del cremador 
En el moment del subministre, el cremador ha de portar en un lloc visible, si es possible a prop de la placa de 
característiques, una etiqueta solidament adherida indicant la naturalesa i la pressió de la familia o el grup de gas 
per als que el  cremador ha estat ajustat. Aquesta informació es pot fer constar sobre la placa de característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element 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) 
 
CREMADORS DE GAS PER AIRE FORÇAT: 
UNE-EN 676:1997 Quemadores automáticos de aire forzado que utilizan combustibles gaseosos. 
UNE-EN 298:1994 Sistemas de control y de seguridad  para quemadores y aparatos con o sin ventiador que utilizan 
combustibles gaseosos. 
 
CREMADORS DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS: 
UNE-EN 12953-7:2003 Calderas pirotubulares. Parte 7: Requisitos para los sistemas de combustión de combustibles 
líquidos y gaseosos para la caldera. 
UNE-EN 267:1993 Quemadores de combustible líquido por pulverización de tipo compacto. Ensayos. 
UNE-EN 267/A1:1996 Dispositivos de seguridad de parada y de control para quemadores de combustible líquido por 
pulverización de tipo compacto. 
 
 
 

BE3 - EMISSORS PER AIGUA 
BE31 - RADIADORS DE FOSA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors de fosa per a aigua calenta, formats per elements buits, verticals i de ferro fos. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
Els radiadors de fosa han d'estar fets de fosa grisa que ha de complir les especificacions de la norma ISO 185. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 2,5 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 

BE32 - RADIADORS DE PLANXA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors de planxa d'acer formats per elements verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les superfícies mullades dels radiadors d'acer han d'estar fetes a partir de planxes d'acer amb baix contingut de 
carboni, lliures d'escates i de rovell, d'acord amb la norma UNE_EN 10131. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, rebaves a la planxa o senyals de 
cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar soldats entre ells formant blocs. La unió dels blocs s'ha de fer per mitjà de maniguets 
roscats i junts d'estanquitat. Els orificis extrems de cada bloc, a dalt i a baix, han d'anar roscats. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Dimensions: 
+--------------------------+ 
¦Elements ¦ Amplària (mm)  ¦ 
¦---------¦----------------¦ 
¦    3    ¦   138-150      ¦ 
¦    4    ¦   184-200      ¦ 
¦    5    ¦   230-250      ¦ 
¦    6    ¦   276-300      ¦ 
¦    7    ¦   322-350      ¦ 
¦    8    ¦   368-400      ¦ 
¦    9    ¦   414-450      ¦ 
+--------------------------+ 
+--------------------------+ 
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¦Columnes ¦ Fondària (mm)  ¦ 
¦---------¦----------------¦ 
¦    2    ¦   100-110      ¦ 
¦    3    ¦    <= 160      ¦ 
+--------------------------+ 
Alçària i emissió tèrmica: 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. Els radiadors, amb les boques de connexió obturades, han d'anar 
protegits durant el transport. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 

BE33 - PLAFONS RADIANTS DE PLANXA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors de plafó d'acer, format per dues planxes d'acer unides, que formen un circuit de canals per on circula 
l'aigua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix. 
Les planxes han d'anar embotides i soldades entre elles. 
Les superfícies mullades dels radiadors d'acer han d'estar fetes a partir de planxes d'acer amb baix contingut de 
carboni, lliures d'escates i de rovell, d'acord amb la norma UNE_EN 10131. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, rebaves a la planxa o senyals de 
cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 

Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Fondària:  >= 40 mm 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 
estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 

BE34 - PLAFONS RADIANTS CONVECTOR SENZILL DE PLANXA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Radiador de planxa d'acer de tipus convector senzill, format per dues planxes d'acer unides, que formen un circuit de 
canals per on circula l'aigua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix. 
Les planxes han d'anar embotides i soldades entre elles. 
Han d'incorporar una planxa d'acer embotida, acanalada i soldada a la cara posterior, la qual forma canals verticals 
que afavoreixen els corrents de convecció. 
Les superfícies mullades dels radiadors d'acer han d'estar fetes a partir de planxes d'acer amb baix contingut de 
carboni, lliures d'escates i de rovell, d'acord amb la norma UNE_EN 10131. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, rebaves a la planxa o senyals de 
cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Fondària:  >= 40 mm 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 
estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 

UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 

BE35 - PLAFONS RADIANTS CONVECTOR DOBLE DE PLANXA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiador de plafó d'acer amb convector doble, format per dos plafons identics, encarats i que formen una unitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix. 
Els plafons han d'estar separats per una planxa d'acer embotida acanalada i soldada a cadascun, formant canals 
verticals que afavoreixen els corrents de convecció. 
Cada plafó ha d'estar constituït per dues planxes d'acer embotides i soldades entre elles, formant un circuit de 
canals per on circula l'aigua. 
Les superfícies mullades dels radiadors d'acer han d'estar fetes a partir de planxes d'acer amb baix contingut de 
carboni, lliures d'escates i de rovell, d'acord amb la norma UNE_EN 10131. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, rebaves a la planxa o senyals de 
cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Fondària:  >= 40 mm 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 
estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
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     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 

BE36 - RADIADORS D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors formats per elements d'alumini injectat disposats en una columna i aptes per a funcionar amb aigua calenta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els radiadors d'alumini injectat han d'estar fets a partir d'un aliatge AISI9Cu. 
Els elements han de ser buits, verticals i acoblats a maniguets i junts d'estanquitat, amb boques als extrems a dalt 
i a baix per a les connexions. 
La columna ha d'anar proveïda d'aletes. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes a les rosques dels forats extrems, defectes d'injecció, forats, bonys 
o incrustacions i rebaves que siguin perjudicials pel seu us. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,5 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Condicions de treball: 
- Pressió màxima:  6 bar 
- Temperatura màxima:  110 °C 
Fondària:  90 - 100 mm 
Les toleràncies dimensionals no han de ser superiors a les indicades en els plànols del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 
estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 

A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 
 

BE38 - AEROESCALFADORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aeroescalfador per a instal.lacions de calefacció per aigua calenta, aigua sobrescalfada o vapor, amb projecció 
forçada d'aire calent. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Bescanviador de calor 
- Ventilador helicoïdal 
- Motor trisifàsic  
- Aletes orientables per a dirigir l'aire 
Han de tenir boques de connexió amb rosca soldades al plafó a dalt i a baix. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol 
"Terra". 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua. 
Els elements han de ser de planxa d'acer comercial soldada. 
L'envolvent ha de ser de planxa d'acer pintada. 
No han d'haver peces que tinguin defectes en les rosques dels forats extrems, rebaves a la planxa o senyals de cops 
que siguin perjudicials per al seu ús. 
Ha d'estar preparat per que la descàrrega d'aire sigui en qualsevol posició. 
Ha d'estar provist de suports fixes o orientables. 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant. 
Cada element ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de manera indeleble: 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctrica  
- Potència  
- Intensitat 
- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d'aïllament 
Característiques en condicions normals de funcionament: 
+-------------------------------------+ 
¦ Potència calorífica ¦ Cabal d'aire  ¦ 
¦         (kW)        ¦    (m3/h)     ¦ 
¦-------------------------------------¦ 
¦       15,1          ¦     1350      ¦ 
¦       22,1          ¦     1900      ¦ 
¦       32,6          ¦     2800      ¦ 
+-------------------------------------+ 
Condicions màximes de funcionament: 
- Pressió màxima de treball:  8 bar 
- Temperatura màxima de treball:  175 °C 
Condicions normals de funcionament: 
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- Temperatura de l'aigua:  80 ºC 
- Temperatura d'entrada de l'aire:  10 ºC 
- Salt tèrmic:  - 5 ºC 
- Nivell Sonor:  <= 45 dB (A) 
Característiques del motor: 
- Tensió:  220/380 V 
- Velocitat:  1500 rpm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades amb els corresponents junts i cargols. S'han d'obturar les boques de 
connexió per a impedir l'entrada de matèries estranyes fins que es muntin. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
 

BE39 - RADIADORS DE TUB D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors de tubs d'acer per a aigua calenta, formats mòduls fets amb tubs d'acer soldats a un capçal i units entre 
si per a formar un conjunt estanc. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 

El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE3A - PLAFONS HORITZONTALS CONVECTORS SENZILLS DE TUB D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafo horitzontal o vertical, convector senzill o doble, de tub d'acer amb o sense aletes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
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- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE3C - PLAFONS HORITZONTALS CONVECTORS SENZILLS DE TUB D'ACER AMB ALETES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafo horitzontal o vertical, convector senzill o doble, de tub d'acer amb o sense aletes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 

- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE3D - PLAFONS HORITZONTALS CONVECTORS DOBLES DE TUB D'ACER AMB ALETES INTERIORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafo horitzontal o vertical, convector senzill o doble, de tub d'acer amb o sense aletes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE3F - PLAFONS VERTICALS CONVECTORS SENZILLS DE TUB D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafo horitzontal o vertical, convector senzill o doble, de tub d'acer amb o sense aletes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 

Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE3G - PLAFONS VERTICALS CONVECTORS DOBLES DE TUB ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafo horitzontal o vertical, convector senzill o doble, de tub d'acer amb o sense aletes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE3H - PLAFONS VERTICALS CONVECTORS SENZILLS DE TUB ACER AMB ALETES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plafo horitzontal o vertical, convector senzill o doble, de tub d'acer amb o sense aletes. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que es compleixin els requisits indicats a les normes UNE-EN 442-1 i UNE-EN 442-2. 
S'han d'excloure les peces que tinguin defectes de superficials com ara forats, bonys o incrustacions que siguin 
perjudicials per al seu ús. 
Ha d'anar protegit superficialment amb una capa d'emprimació eixugada amb estufa. 
Els radiadors pintats de fàbrica, han d'estar pintat amb pintura de pols epoxi. 
No ha de presentar revabes que puguin provocar ferides al personal que el manipula. 
El gruix de la paret mullada no ha de ser inferior en cap punt a 1,11 mm. 
Tots els aparells s'han de sotmetre a un assaig d'estanquitat a una pressió igual o superior a 1,3 vegades la pressió 
màxima de servei indicada. En cap cas la pressió de prova ha de ser inferior a 520 kPa. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 

En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
Els elements han d'estar acoblats amb maniguets i junts d'estanquitat amb una boca roscada a cada extrem, dues 
superiors i dues inferiors. 
L'aparell de calefacció ha d'incorporar un marcat que indiqui: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Marca d'identificació del model 
- 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 
Les dades tècniques referents a dimensions i emissió tèrmica han de ser les que subministri el fabricant d'acord amb 
els valors de salt tèrmic indicats a la norma UNE-EN 442-96-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. Cal evitar els cops. S'han obturar les 4 boques de connexió, per a impedir l'entrada de 
matèries estranyes, fins que es muntin. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent informació: 
- Dimensions 
- Mides, tipus i posició de les connexions 
- Pes en sec 
- Capacitat de fluid portador 
- Pressió màxima de servei 
- Temperatura màxima de servei 
En el cas de radiadors amb elements verticals, les dimensions han de definir la secció o l'element. 
En el cas de radiadors modulars, les dimensions han de definir el mòdul. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
El símbol normalitzat CE s'haurà d'acompanyar de la següent informació com a mínim: 
- El nom del fabricant o del seu representant autoritzat o de les seves marques comercials 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
A més, el marcatge CE haurà d'aparèixer a la documentació comercial adjunta, acompanyat de la següent informació: 
- Referència a la norma EN 442-1 
- Les dues últimes xifres de l'any en que es va fixar el marcatge 
- El número de model de l'aparell de calefacció 
- Les següents característiques essencials: 
     - Pressió màxima de servei (bar) 
     - Potència tèrmica nominal 
     - Equació característica normal 
     - Temperatura de l'aigua a l'entrada (només per als productes amb una envoltant o carcassa protectora) 
     - Classe de reacció al foc, si no és la classe A1 sense assaigs 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 442-1:1996 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-1/A1:2004 Radiadores y convectores. Parte 1: Especificaciones y requisitos técnicos. 
UNE-EN 442-2:1997 Radiadores y convectores. Parte 2: Métodos de ensayo y evaluación. 
 
 

BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS 
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. 



PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAN PURRÓS – BEGUES – BAIX LLOBREGAT  E. Donato i Folch, Arquitecte  Gener 2015            426 

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. 
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 
 
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. 
 
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: 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
- Per als 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 
- 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 la 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 
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. 
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 de l'element 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. 
 
 

BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària. 
S'han considerat els materials següents: 
- Planxa d'acer galvanitzat 
- Alumini flexible 
- Alumini rígid 
- Acer inoxidable 
 
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 conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------+ 
¦             ¦     Alumini       ¦     Acer       ¦ 
¦             ¦      rígid        ¦ inoxidable     ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦       0,7         ¦       1        ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦  Pes xapa   ¦      1,72         ¦      8,1       ¦ 
¦ (kg/m2)     ¦                   ¦                ¦ 
¦-------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400   ¦ 
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦ 
¦Pres. Treball¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
¦ (mm.c.d.a.) ¦    <=150    ¦=100 ¦<=100   ¦<=150  ¦ 
¦(UNE 100-102)¦             ¦     ¦        ¦       ¦ 
+--------------------------------------------------+ 
Característiques tècniques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦    Alumini      ¦       Planxa acer                  ¦ 
¦             ¦    Flexible     ¦       galvanitzat                  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦ 
¦Gruix (mm)   ¦    no definit   ¦          0,5                ¦ 0,7  ¦ 
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦ 
¦Diàm. (mm)   ¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400  ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
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¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦ 
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦ 
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9  ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
 
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament 
articulat per les seves vores, les quals han de ser comprimibles. 
Estiratge per metre d'origen comprimit:  <= 5 m 
 
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT: 
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant 
un tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores. 
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox: 
+-------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància  ¦ 
¦     ( mm )      ¦             ¦ 
¦-----------------¦-------------¦ 
¦      100        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      125        ¦   + 0,5     ¦ 
¦      160        ¦   + 0,6     ¦ 
¦      200        ¦   + 0,7     ¦ 
¦      250        ¦   + 0,8     ¦ 
¦      400        ¦   + 1       ¦ 
+-------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit. 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección 
rectangular. Dimensiones. 
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos 
de resistencia y estanquidad. 
 
 

BE43 - CONDUCTES CIRCULARS DE PLÀSTIC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars de PVC per a aspiració i impulsió d'aire, gasos i fums. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb reforç d'espiral de PVC 
- Sense reforç 
 
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 conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Característiques tècniques: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦Conductes ¦ Diàmetre ¦ Pes ¦ Radi mínim ¦ Resistència ¦ Temperatura  ¦ 
¦circulars ¦          ¦     ¦de curvatura¦   al buit   ¦ de servei    ¦ 
¦de P.V.C. ¦   (mm)   ¦(g/m)¦    (mm)    ¦    (mca)    ¦              ¦ 
¦----------¦----------¦-----¦------------¦-------------¦--------------¦ 
¦          ¦    160   ¦ 940 ¦            ¦             ¦              ¦ 

¦  Sense   ¦    200   ¦1400 ¦    1000    ¦      10     ¦   <=40 °C    ¦ 
¦ reforç   ¦    250   ¦2000 ¦            ¦             ¦              ¦ 
¦          ¦    315   ¦2750 ¦            ¦             ¦              ¦ 
¦----------¦----------¦-----¦------------¦-------------¦--------------¦ 
¦ Reforç   ¦    160   ¦2140 ¦    190     ¦             ¦              ¦ 
¦d'espiral ¦    200   ¦2680 ¦    235     ¦      4      ¦ de -10 °C    ¦ 
¦de P.V.C. ¦    250   ¦3100 ¦    290     ¦             ¦ a  +50 °C    ¦ 
¦          ¦    315   ¦3720 ¦    300     ¦             ¦              ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
 
CONDUCTE DE PVC SENSE REFORÇ: 
Resistència al trencament (DIN 1187):  8500 N/m 
Grau de protecció contra impactes (UNE 20324):  9 
 
CONDUCTES AMB REFORÇ D'ESPIRAL DE PVC: 
Toleràncies: 
- Diàmetre nominal:  + 0,  - 1% 
- Pes:  ± 5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES SENSE REFORÇ: 
Subministrament: En rotlles de 50 m. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
 
CONDUCTES AMB REFORÇ ESPIRAL: 
Subministrament: 
- Per a diàmetres de 160 - 200 mm: En rotlles de 20 m 
- Per a diàmetres de 250 mm: En rotlles de 15 m 
- Per a diàmetres de 315 mm: En rotlles de 10 m 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección 
rectangular. Dimensiones. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BE44 - CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums. 
S'han considerat els tipus de recobriment següents: 
- Fibra + PVC 
- Espiral d'acer + alumini 
 
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 conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
Temperatura de servei:  <= 100°C 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC 
encolada a la fibra. 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
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El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de poliester i una capa 
exterior d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de poliester. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC: 
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI: 
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es 
converteixen en 10 m quan s'estira. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección 
rectangular. Dimensiones. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 
BE51 - CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars formats per una placa rígida de llana de vidre, aglomerada amb resines termoenduribles en 
mòduls de 2 m. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'incorporar un complex format per una làmina d'alumini, malla de vidre tèxtil i paper Kraft blanc adherit amb 
cola ignífuga a la cara exterior i amb unió longitudinal en una aresta. 
Les boques han d'estar preparades per a la unió encadellada. 
Densitat aparent:  70 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per peces soltes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 16 de julio de 1981 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas complementarias IT.IC. al reglamento 
de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 
 
 

BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección 
rectangular. Dimensiones. 
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos 
de resistencia y estanquidad. 
 
 

BE6 - AÏLLAMENT DE CONDUCTES I XEMENEIES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Planxa d'alumini per al recobriment d'aïllaments de conductes. 
 
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 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BE7 - EMISSORS ELÈCTRICS I ELEMENTS PER A TERRA RADIANT ELÈCTRIC 
BE71 - PLAQUES RADIANTS ELÈCTRIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors elèctrics de placa radiant de baixa temperatura superficial per a funcionar amb corrent monofàsic, aptes 
per a fixació mural o amb potes fixes o amb rodes. 
Han d'incorporar els elements següents: 
- Una resistència calefactora impresa sobre una placa d'acer i recoberta amb esmalt 
- Interruptor d'engegada 
- Indicador lluminós 
- Termòstat d'ambient 
- Selector de potència 
- Cable d'alimentació amb conductor de terra 
- Clavilla amb connexió de terra 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les 
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
Un cop instal·lat, no ha de produir interferències als aparells d'àudio o vídeo. 
L'aïllament i la rigidesa elèctrica dels aparells ha de ser l'adequada. 
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No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
Els elements calefactors nus han d'estar disposats de tal manera que en cas de ruptura o desplaçament, el fil no 
pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques accessibles o caure fora de l'aparell calefactor. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi 
possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o 
comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntage. 
Els termòstats o dispositius destinats a la regulació de la temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitut regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. Aquest 
sistema ha de ser algun dels següents: 
- Un cable d'alimentació proveït de clavilla 
- Un interruptor o commutador de tall omnipolar directament connectat als conductors d'alimentació, amb una separació 
de contactes d'almenys 3 mm entre pols 
- Protegit per la instal·lació fixa. En aquest cas s'ha d'indicar al manual d'instal·lació 
- Un connector 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Els aparells destinats a connectar-se a la xarxa mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi 
hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, els fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments i parts anàlogues que 
formen l'aparell. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
- Grau de protecció de l'envoltant 
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
Escalfament màxim de les superfícies segons un assaig dut a terme seguint les especificacions de la norma UNE_EN 
60335-1:  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a 
la seva correcta utilització. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de 
proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
* UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para 
aparatos de calefacción de locales. 
 
 

BE72 - CONVECTORS ELÈCTRICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Convectors elèctrics per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o amb potes fixes o amb rodes. 
Ha d'incorporar els elements següents: 
- Calefactors formats per resistències elèctriques 
- Interruptors d'engegada 
- Indicador lluminós 
- Termostat d'ambient 
- Cable d'alimentació amb conductor de terra 
- Clavilla de connexió a terra 
- Obertures a la part superior i inferior per a provocar la convecció natural 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Les resistències elèctriques han d'anar protegides per un tub metàl·lic i una envoltant d'acer de baixa temperatura 
superficial. 
El tub metàl·lic ha de ser resistent a l'oxidació produïda per les temperatures de treball. 
L'envoltant ha de ser de xapa d'acer comercial, estampada, pintada i assecada al forn; ha de servir de protecció de 
les humitats i dels esquitxos d'aigua. 
Un cop instal·lat, no ha de produir interferències als aparells d'àudio o vídeo. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les 
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excesiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi 
possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o 
comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntage. 
Els termòstats o dispositius destinats a la regulació de la temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitut regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. Aquest 
sistema ha de ser algun dels següents: 
- Un cable d'alimentació proveït de clavilla 
- Un interruptor o commutador de tall omnipolar directament connectat als conductors d'alimentació, amb una separació 
de contactes d'almenys 3 mm entre pols 
- Protegit per la instal·lació fixa. En aquest cas s'ha d'indicar al manual d'instal·lació 
- Un connector 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Els aparells destinats a connectar-se a la xarxa mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi 
hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
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Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, els fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments i parts anàlogues que 
formen l'aparell. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
- Grau de protecció de l'envoltant 
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
Escalfament màxim de les superfícies segons un assaig dut a terme seguint les especificacions de la norma UNE_EN 
60335-1:  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a 
la seva correcta utilització. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de 
proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para 
aparatos de calefacción de locales. 
 
 

BE73 - RADIADORS ELÈCTRICS D'INFRAROIGS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Radiadors elèctrics d'infraroigs per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o portàtil amb potes i 
orientable. 
Ha d'estar format per: 
- Una estructura d'acer comercial amb un o dos tubs de quars suportats pels extrems i amb una resistència calefactora 
metàl·lica a l'interior 
- Interruptor d'engegada de palanca o de cordó 
- Cable de connexió i clavilla amb connexió a terra, o possibilitat de connectar-li el conductor de terra 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les 
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excesiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi 
possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o 
comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntage. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
- Grau de protecció de l'envoltant 
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a 
la seva correcta utilització. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de 
proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para 
aparatos de calefacción de locales. 
 
 

BE74 - CONVECTORS ACUMULADORS ELÈCTRICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Convectors elèctrics per a funcionar amb corrent monofàsic, de fixació mural o amb potes fixes o amb rodes. 
Ha d'incorporar els elements següents: 
- Calefactors formats per resistències elèctriques 
- Interruptors d'engegada 
- Indicador lluminós 
- Termostat d'ambient 
- Cable d'alimentació amb conductor de terra 
- Clavilla de connexió a terra 
- Obertures a la part superior i inferior per a provocar la convecció natural 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Les resistències elèctriques han d'anar protegides per un tub metàl·lic i una envoltant d'acer de baixa temperatura 
superficial. 
El tub metàl·lic ha de ser resistent a l'oxidació produïda per les temperatures de treball. 
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L'envoltant ha de ser de xapa d'acer comercial, estampada, pintada i assecada al forn; ha de servir de protecció de 
les humitats i dels esquitxos d'aigua. 
Un cop instal·lat, no ha de produir interferències als aparells d'àudio o vídeo. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les 
persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'un ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal. 
Les parts de l'aparell de material no metàl·lic han de ser resistents a la ignició i propagació del foc. 
El corrent de fuita de l'aparell no ha de ser excesiu i la seva rigidesa dielèctrica ha de ser l'adequada. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Les parts de l'aparell que siguin desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que no hi hagi 
possibilitat d'error en el muntatge. En concret, no ha de ser possible muntar equivocadament els interruptors o 
comandaments de l'aparell. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntage. 
Els termòstats o dispositius destinats a la regulació de la temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitut regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. Aquest 
sistema ha de ser algun dels següents: 
- Un cable d'alimentació proveït de clavilla 
- Un interruptor o commutador de tall omnipolar directament connectat als conductors d'alimentació, amb una separació 
de contactes d'almenys 3 mm entre pols 
- Protegit per la instal·lació fixa. En aquest cas s'ha d'indicar al manual d'instal·lació 
- Un connector 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a les regletes de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclussivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment 
acceptat per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Els aparells destinats a connectar-se a la xarxa mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi 
hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, els fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments i parts anàlogues que 
formen l'aparell. 
Els mètodes fets servir per al tractament previ i la pintura han de permetre recobrir totes les superfícies exteriors 
en contacte amb l'aire que ha de complir les següents característiques: 
- Ha de ser suficient per a proporcionar una protecció contra la corrosió en les condicions normals de funcionament 
- Ha de ser resistent al dany provocat per un impacte de poca intensitat, segons un assaig de ratllat dut a terme 
segons les especificacions de la norma ISO 2409 
En les condicions normals de funcionament, la pintura no ha de despendre cap olor ni fum tòxic. 
L'aparell ha de portar una placa de característiques on hi ha de constar com a mínim la següent informació: 
- La tensió assignada o la gama assignada de tensions, en volts 
- El símbol de la naturalesa del corrent, excepte si està indicada la freqüència assignada 
- La potència assignada, en vats o kilovats, o la intensitat assignada en ampers 
- El nom, la marca comercial o la marca d'dentificació del fabricant o venedor responsable 
- Identificació del model o referència del tipus 
- El símbol de la part de classe II, només en els aparells de classe II 
- Grau de protecció de l'envoltant 
Els aparells mòbils han de tenir l'estabilitat suficient 
Escalfament màxim de les superfícies segons un assaig dut a terme seguint les especificacions de la norma UNE_EN 
60335-1:  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar informació sobre les característiques de l'aparell així com unes instruccions per a 
la seva correcta utilització. 
Si amb l'aparell es subministren elements que ha de muntar l'usuari, com ara rodes o suports, el fabricant ha de 
proporcionar un full amb les instruccions necessàries per al seu muntatge. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits contra els impactes i de la intempèrie. Sense contacte 
directe amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 60335-2-30:2004 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-30: Requisitos particulares para 
aparatos de calefacción de locales. 
 
 

BEA - SISTEMES SOLARS 
BEA1 - CAPTADORS SOLARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Captadors solars plans amb coberta de vidre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el Reial Decret 891/1980 i la Ordre de 28 de juliol de 1980. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 
La carcassa del captador ha de ser estanca a l'aigua de pluja per a prevenir filtracions. Així mateix, ha d'estar 
construït de manera que els condensats no s'acumulin al seu interior. El disseny ha de preveure la ventilació a 
través de la carcassa. 
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura d'estancament. Així mateix han 
de ser resistents als xocs tèrmics i a la exposició a la radiació UV. Els materials que no resisteixin la radiació UV 
han d'estar degudament protegits contra les radiacions incidents i reflexades. 
No han d'aparèixer tensions mecàniques quan s'arriba a la màxima temperatura d'estancament. 
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu, calamarsa, vent, altes humitats 
i pol·lucions de l'aire. 
Els materials en contacte amb el fluid caloportador han de ser resistents a les accions del mateix. 
Els passos i conductes a través de la carcassa han d'estar constituïts de manera que no puguin haver fuites causades 
per la dilatació tèrmica. Les connexions dels captadors han de ser capaces de suportar les tensions que es produeixen 
durant el muntatge i el funcionament. 
A la màxima temperatura d'estancament, els materials no han de patir contraccions, no s'han de fondre, i no han 
d'emetre vapors que puguin condensar sobre altres superfícies ni produir corrosions.. 
El captador ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2. Concretament, durant 
els assaigs no es pot produir cap de les següents fallades: 
- No s'han de produir fuites a l'absorbidor ni deformacions que estableixin contacte d'aquest amb la coberta 
- Trencaments o deformacions permanents de la coberta o de les fixacions de la coberta 
- Trencaments o deformacions permanents dels punts de fixació de la carcassa del captador 
- Acumulació d'humitat a dintre del captador 
Coeficient global de pèrdues (Producció ACS):  <= 10 W/m2°C 
Han de portar marcades les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Tipus 
- Número de sèrie 
- Any de fabricació 
- Superfície total del captador 
- Pressió màxima de treball 
- Temperatura d'estancament a 1000 W/m2 i 30ºC 
- Volum de líquid caloportador 
- Pes del captador en buit 
- Control d'homologació 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport i emmagatzematge i amb les boques 
de connexió hidràuliques tapades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d'instal·lació que ha de contenir com a mínim la següent 
informació: 
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació 
- Descripció del procediment de muntatge 
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps 
- Instruccions sobre el fluid caloportador i sobre la connexió amb el circuit d'ACS 
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que s'han de prendre 
durant l'omplerta, operació i servei 
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- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d'inclinació 
- Requisits de manteniment 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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 Ahorro de energía. DB-HE 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, sobre homologación de los paneles solares. 
UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
 
BEA2 - COBERTES SOLARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de materials per a la formació de coberta solar. 
S'han considerat els següents elements: 
- Pannells captadors d'acer inoxidable amb recobriment selectiu i sense coberta de vidre 
- Perfils d'alumini galvanitzat extrusionat i junts d'EPDM per a la sustentació dels panells 
- Plaques ondulades de poliester reforçat amb fibra de vidre 
- Materials auxiliars de muntatge 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els components que conformen la coberta han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense 
perill per a l'usuari i el seu entorn. 
Tots els materials han de ser incombustibles i han de resistir la màxima temperatura d'estancament. Així mateix han 
de ser resistents als xocs tèrmics i a la exposició a la radiació UV. Els materials que no resisteixin la radiació UV 
han d'estar degudament protegits contra les radiacions incidents i reflexades. 
No han d'aparèixer tensions mecàniques quan s'arriba a la màxima temperatura d'estancament. 
Els materials han de ser resistents a les tensions ambientals com ara la pluja, neu, calamarsa, vent, altes humitats 
i pol·lucions de l'aire. 
 
PANELLS CAPTADORS: 
El recobriment dels panells ha de ser continu i uniforme. 
Han d'estar construïts amb materials adequats, adaptats als requisits mecànics, tèrmics i químics de la seva 
aplicació. 
Els conductes que guien el fluid caloportador per dins de les plaques, incloses les línies de connexió, han d'estar 
construïts de manera que es pugui dur a terme la purga de l'aire en condicions d'operació, assegurant la capacitat 
funcional del captador. 
Han de resistir la pressió de prova i la de funcionament. 
La part mullada del panell ha de ser resistent a la corrosió sota les condicions normals d'operació i tenint amb 
compte la mescla amb possibles additius del fluid caloportador. 
Les connexions dels panells han de ser capaces de suportar les tensions que es produeixen durant el muntatge i el 
funcionament. 
El recobriment del panell ha de mantenir les seves propietats òptiques a alta temperatura, alta humitat i 
condensació, i en un ambient d'alta humitat amb contingut de biòxid de sofre. 
El panell ha de complir els assaigs requerits en les normes UNE-EN 12975-1 i UNE-EN 12975-2. 
Coeficient global de pèrdues (Producció ACS):  <= 10 W/m2°C 
Han de portar marcades les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Tipus 
- Número de sèrie 
- Any de fabricació 
- Superfície total del captador 
- Pressió màxima de treball 
- Temperatura d'estancament a 1000 W/m2 i 30ºC 
- Volum de líquid caloportador 
- Pes del captador en buit 
- Control d'homologació 
 
PERFILS D'ALUMINI GALVANITZAT EXTRUSIONAT I JUNTS D'EPDM PER A LA SUSTENTACIÓ DEL PANELL: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química tant del perfil d'alumini com 
dels junts de goma que hi encaixen. 
Les seccions han de ser constants al llarg de tota la seva llargària. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva utilització. 

El recobriment galvanitzat del perfil d'alumini ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
 
PLAQUES ONDULADES DE POLIÈSTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE : 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Impureses:  Segons UNE 37-201 
La planxa ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
 
MATERIALS AUXILIARS DE MUNTATGE: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb 
les de la resta de components de la instal·lació, 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: Embalats, amb totes les proteccions necessàries per al transport i emmagatzematge i amb les boques 
de connexió hidràuliques tapades. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
El fabricant ha de lliurar un manual amb les instruccions d'instal·lació que ha de contenir com a mínim la següent 
informació: 
- Dimensions i pes del captador, instruccions sobre transport i manipulació 
- Descripció del procediment de muntatge 
- Recomanacions sobre la protecció contra llamps 
- Instruccions sobre la connexió entre captadors i sobre la connexió amb el circuit d'ACS 
- Recomanacions sobre el fluid caloportador que es pot fer servir així com les precaucions que s'han de prendre 
durant l'omplerta, operació i servei 
- Pressió màxima de treball, caiguda de pressió i màxim i mínim angle d'inclinació 
- Requisits de manteniment 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada 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 Ahorro de energía. DB-HE 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE-EN 12975-1:2006 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. Parte 1: Requisitos generales. 
UNE-EN 12975-2:2006 Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
 

BEAZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A CAPTADORS SOLARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a captadors solars. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Suports metàl·lics per a captadors solars constituïts per un conjunt de perfils d'acer per a muntar a l'obra 
- Fluid caloportador format per una mescla d'aigua i additius 
 
SUPORTS: 
Els perfils d'acer que constitueixen la estructura de suport dels panells han de tenir aspecte exterior uniforme i 
sense defectes. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT del fabricant. Les toleràncies han d'estar dins 
dels límits especificats. 
Juntament amb el conjunt de perfils que conformen els suports, s'han de lliurar les instruccions per al seu muntatge. 
Les peces s'han de poder identificar fàcilment dins de l'esquema de muntatge. 
Les parts del suport s'han de muntar amb cargols, femelles i volanderes. Han de quedar unides pels forats practicats 
al perfil. 
No es poden practicar forats nous ni modificar els existents. 
Els suports, un cop muntats, han de resistir el pes del captador, així com les accions i sobrecàrregues pròpies de la 
seva funció. 
L'estructura de suport ha d'estar protegida superficialment contra l'acció dels agents ambientals. Si durant el 
muntatge es provoquen desperfectes lleus sobre la protecció superficial, aleshores s'ha de procedir a la seva 
reparació amb mètodes i materials compatibles amb la pròpia protecció superficial. 
 
FLUID CALOPORTADOR: 
Ha d'estar format per una mescla homogènia d'aigua i líquid anticongelant, anticorrossiu i antiebullició 
(prolenglicol). 
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No ha de ser tòxic, irritar la pell, els ulls o les mucoses, o contaminant de l'aigua. Ha de ser totalment 
biodegradable. 
Ha de ser compatible amb tots els materials de la instal·lació. 
Ha de mantenir les seves propietats físiques i químiques en els intervals de temperatura admissible per tots els 
components i materials de la instal.lació. 
El contingut de sals s'ha d'ajustar a les especificacions de l'apartat 3.2.2.1. del CTE DB HE 4. 
pH (20°C):  5-9 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Desmuntats i embalats amb totes les proteccions necessàries de manera que no pateixin deformacions, 
cops ni esforços no previstos. El fabricant ha de subministrar els accessoris necessaris per a la seva instal·lació 
així com un esquema per a l'ensamblatge de l'estructura de suport. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
 
FLUID CALOPORTADOR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Límits de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento 
Básico de Ahorro de energía. DB-HE 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
* UNE-ENV 12977-3:2002 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: Caracterización 
del funcionamiento de acumuladores para las instalaciones de calefacción solares. 
 
 

BEF - APARELLS DE CLIMATITZACIÓ COMPACTES D'EXPANSIÓ DIRECTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equips de climatització compactes d'expansió directa refrigerades per aire. 
S'han considerat els tipus d'equips següents: 
- Condicionadors compactes d'expansió directa 
- Bombes de calor compactes d'expansió directa 
Han d'estar formades per: 
- Compressor de tipus hermètic rotatiu o hermètic alternatiu 
- Bateries evaporadores i condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 
- Ventiladors per a l'evaporador i el condensador 
- Filtres d'aire rentables i recuperables 
- Reixetes d'impulsió 
- Circuit frigorífic hermètic de coure 
- Caixes de maniobra i control estanques 
- Vàlvula reversible de 4 vies 
- Connexions de drenatge 
- Envoltant d'acer galvanitzat amb acabat esmaltat al forn 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats. 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 

Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin 
la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  
que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i 
UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es 
mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 
fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 
A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència 
assignada, amb un valor màxim de 10 mA per als aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA pels aparells 
no accessibles  al públic en general. 
No es connsiderarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de 
calefacció, aquest no pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques accessibles. 
Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Els aparells destinats a ser connectats a la alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera 
que no hi hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua 
Grau de protecció de la envoltant: 
- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies):  >=IPX0 
- Aparells d'us en bugaderies:  >=IPX1 
- Aparells d'us exterior:  >=IPX4 
Freqüència:  50 Hz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de 
quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació: 
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals 
absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: 
Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección. 
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para 
bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores. 
 
 
BEG - APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equips de climatització partits d'expansió directa. 
S'han considerat els tipus d'equips següents: 
- Condicionadors compactes d'expansió directa 
- Bombes de calor compactes d'expansió directa 
La unitat exterior ha d'incorporar els elements següents: 
- Compressor per al fluid refrigerant 
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini 
- Electroventilador 
- Vàlvula d'inversió del cicle 
- Enllaços per als tubs d'interconnexió amb la unitat interior 
- Plafó per a connexions elèctriques 
- Suports antivibratoris i envoltant d'acer galvanitzat amb esmalt cuit al forn 
La unitat interior ha d'incorporar els elements següents: 
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini 
- Electroventilador muntat sobre suports antivibratoris 
- Filtre d'aire 
- Safata per a recollir condensacions 
- Enllaços per als tubs d'interconnexió 
- Plafó per a connexions elèctriques i de control. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats. 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 

Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin 
la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  
que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i 
UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es 
mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 
fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 
A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència 
assignada, amb un valor màxim de 10 mA per als aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA pels aparells 
no accessibles  al públic en general. 
No es connsiderarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de 
calefacció, aquest no pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques accessibles. 
Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació 
d'interruptors en cables flexibles. 
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Els aparells destinats a ser connectats a la alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera 
que no hi hagi risc de xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua 
Grau de protecció de la envoltant: 
- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies):  >=IPX0 
- Aparells d'us en bugaderies:  >=IPX1 
- Aparells d'us exterior:  >=IPX4 
Freqüència:  50 Hz 
Conductivitat tèrmica de l'aïllament dels tubs d'interconnexió:  <= 0,035 W/m°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport. 
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L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de 
quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació: 
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals 
absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: 
Requisitos básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección. 
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales. 
* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para 
bombas de calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores. 
 
 

BEH - PLANTES DE REFREDAMENT D'AIGUA I BOMBA DE CALOR 
BEH1 - REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE AMB VENTILADORS AXIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o centrífugs. 
S'han considerat els tipus de compressors següents: 
- Hermètic rotatiu 
- Hermètic alternatiu 
- Semihermètic alternatiu 
- Semihermètic de cargol 
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents: 
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes 
- Compressors 
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència tèrmica de protecció 
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua 
- Connexions elèctriques 
- Motoventiladors 
- Circuit frigorífic de tubs de coure 
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès 
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament. 
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment. 
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior. 
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 

Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin 
la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  
que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i 
UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es 
mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 
fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 
No es considerarà suficient la protecció proporrcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no surti l'oli del 
compressor. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de 
quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació: 
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals 
absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
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- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles 
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BEH2 - REFREDADORES D'AIGUA CONDENSADES PER AIRE AMB VENTILADORS CENTRÍFUGS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o centrífugs. 
S'han considerat els tipus de compressors següents: 
- Hermètic rotatiu 
- Hermètic alternatiu 
- Semihermètic alternatiu 
- Semihermètic de cargol 
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents: 
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes 
- Compressors 
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència tèrmica de protecció 
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua 
- Connexions elèctriques 
- Motoventiladors 
- Circuit frigorífic de tubs de coure 
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès 
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament. 
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment. 
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior. 
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin 
la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  
que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i 
UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es 
mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 

Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 
fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 
No es considerarà suficient la protecció proporrcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no surti l'oli del 
compressor. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de 
quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació: 
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals 
absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles 
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BEH5 - BOMBES DE CALOR AIRE/AIGUA AMB VENTILADORS AXIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o centrífugs. 
S'han considerat els tipus de compressors següents: 
- Hermètic rotatiu 
- Hermètic alternatiu 
- Semihermètic alternatiu 
- Semihermètic de cargol 
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents: 
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes 
- Compressors 
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència tèrmica de protecció 
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua 
- Connexions elèctriques 
- Motoventiladors 
- Circuit frigorífic de tubs de coure 
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès 
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament. 
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment. 
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior. 
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin 
la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  
que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i 
UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es 
mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 
fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 
No es considerarà suficient la protecció proporrcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 

Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no surti l'oli del 
compressor. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de 
quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació: 
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals 
absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles 
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

BEH6 - BOMBES DE CALOR AIRE/AIGUA AMB VENTILADORS CENTRÍFUGS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Plantes refredadores d'aigua i bomba de calor condensades per aire amb ventiladors axials o centrífugs. 
S'han considerat els tipus de compressors següents: 
- Hermètic rotatiu 
- Hermètic alternatiu 
- Semihermètic alternatiu 
- Semihermètic de cargol 
Han de constar dels mecanismes i dispositius següents: 
- Envoltant de xapa d'acer galvanitzat amb reixetes 
- Compressors 
- Bateries condensadores de tubs de coure i aletes d'alumini 
- Evaporadors horitzontals multitubulars, de tubs de coure amb aïllament tèrmic i resistència tèrmica de protecció 
- Connexions d'entrada i sortida d'aigua 
- Connexions elèctriques 
- Motoventiladors 
- Circuit frigorífic de tubs de coure 
- Caixes de control i maniobra amb interruptors de comandament, termòstat, contactors i relès 
- Bastidor sobre el que van muntats els elements anteriors 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
El xassís i l'envoltant han d'anar aïllades tèrmicament i acústicament. 
Ha de tenir portes i tapes de registre pel manteniment. 
Ha d'estar preparada per a col·locar a l'exterior. 
Han de venir completament muntats, cablejats i provats de fàbrica. 
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin 
la pressió de funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques  
que es puguin produir. 
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i 
UNE_EN 294. 
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es 
mantingui en el nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
Els aparells preparats per a ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell 
fins el punt que pugui resultar perillós per a les parts actives. 
No es considerarà suficient la protecció proporrcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent.  Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels 
dispositius reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans 
visuals. 
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o 
sobre la placa de muntatge. 
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una 
indicació que proporcioni el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada. 
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels 
termòstats o d'altres dispositius de comandament. 
Han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables 
han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 

Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de 
donar a entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de 
l'alimentació. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència frigorífica total útil 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica 
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Completament muntats a fàbrica i embalats en capses, en posició tal que no surti l'oli del 
compressor. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de 
quedar en posició tal que l'oli no surti del compressor. 
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació: 
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals 
absorbides en cada cas 
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament 
- Límits extrems de funcionament admesos 
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat 
- Classe i quantitat de refrigerant 
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant 
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió 
- Cabal fluid secundari a evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari 
- Cabal fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit 
- Exigències i recomanacions instal·lació, espais manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc. 
- Instruccions de funcionament i manteniment 
- Dimensions màximes de l'equip 
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105 
- Pesos en transport i en funcionament 
- Característiques de motors i ventiladors 
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior 
- Temperatures màxima i mínima de condensació admissibles 
- Diàmetres de les connexions a l'evaporador i condensadors remots, en el seu cas 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e 
Instalaciones Frigorificas. 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

BEJ - UNITATS CLIMATITZADORES EMISSORES 
BEJ1 - FAN-COILS HORITZONTALS DE SOSTRE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil horitzontal de sostre, sense envoltant, amb entrada d'aire horitzontal, per a connectar a corrent monofàsic. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements i conté els punts de fixació de tot el 
conjunt 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
Característiques tècniques: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦ Potència  ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat  ¦ 
¦frigorífica¦ aire  ¦ aigua ¦   d'entrada ¦     ¦             ¦ 
¦    (kW)   ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦    (°C)     ¦ (kg)¦     (A)     ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦ 
¦    1,7    ¦ <=350 ¦ 0,25  ¦      7      ¦  18 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,3    ¦ <=525 ¦ 0,30  ¦      7      ¦  21 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,9    ¦ <=700 ¦ 0,37  ¦      7      ¦  26 ¦      0,7    ¦ 
¦    4,1    ¦<=1000 ¦ 0,50  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    4,7    ¦<=1000 ¦ 0,80  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    5,8    ¦<=1000 ¦ 1,00  ¦      7      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
¦    7      ¦<=1400 ¦ 1,30  ¦      6      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
Temperatura seca de l'aire:  25°C 
Humitat relativa:  43% 
Pressió de prova de l'intercanviador:  >= 4 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

BEJ2 - FAN-COILS VERTICALS TIPUS CONSOLA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil per a recolzar sobre el paviment de tipus consola vertical i per a connectar a corrent monofàsic. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tub d'aletes de coure o d'alumini 
- Ventilador centrífug d'una o diverses turbines i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada i aïllada que suporta tots els elements 
- Les cares frontal i posterior han d'estar tapades amb cobertes amovibles de planxa d'acer esmaltada al foc 
- A la cara superior hi ha una reixeta de sortida d'aire, d'aletes orientables 
- Hi ha d'haver un commutador d'engegada i de selecció de velocitat de gir del ventilador 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
Característiques tècniques: 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦ Potència  ¦ Cabal ¦ Cabal ¦ Temp. aigua ¦ Pes ¦ Intensitat  ¦ 
¦frigorífica¦ aire  ¦ aigua ¦   d'entrada ¦     ¦             ¦ 
¦    (kW)   ¦(m3/h) ¦(m3/h) ¦    (°C)     ¦ (kg)¦     (A)     ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------------¦-----¦-------------¦ 
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¦    1,7    ¦ <=350 ¦ 0,25  ¦      7      ¦  18 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,3    ¦ <=525 ¦ 0,30  ¦      7      ¦  21 ¦      0,7    ¦ 
¦    2,9    ¦ <=700 ¦ 0,37  ¦      7      ¦  26 ¦      0,7    ¦ 
¦    4,1    ¦<=1000 ¦ 0,50  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    4,7    ¦<=1000 ¦ 0,80  ¦      7      ¦  33 ¦      1,3    ¦ 
¦    5,8    ¦<=1000 ¦ 1,00  ¦      7      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
¦    7      ¦<=1400 ¦ 1,30  ¦      6      ¦  47 ¦      1,3    ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 
Temperatura seca de l'aire:  25°C 
Humitat relativa:  43% 
Pressió de prova de l'intercanviador:  >= 4 bar 
Tensió elèctrica:  230 V, corrent monofàsic 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

BEJ5 - FAN-COILS TIPUS MURAL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil de tipus mural per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, per a muntar superficialment, amb ventiladors 
centrífugs. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Carcassa metàl.lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les boques d'entrada i sortida 
d'aire 
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 

Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

BEJ6 - FAN-COILS DE SOSTRE TIPUS CASSETTE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil de sostre de tipus cassete per a sistemes d'instal·lació de dos tubs, amb 4 vies de sortida d'aire i per a 
muntar superficialment, amb ventiladors centrífugs. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 
- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Carcassa metàl.lica formada per una envoltant de planxa d'acer amb acabat lacat, amb les boques d'entrada i sortida 
d'aire 
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
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Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
 
 

BEJ7 - FAN-COILS PER A CONDUCTES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Fan-coil per a acoblar a conductes, per a sistemes d'instal·lació de 2 o 4 tubs, amb ventiladors centrífugs. 
Ha d'estar format per: 
- Bateria intercanviadora amb tubs d'aletes de coure o alumini 
- Ventilador centrífug d'una turbina i 3 velocitats 
- Filtre d'aire regenerable 

- Safata de recollida de condensats 
- Estructura de planxa galvanitzada, aïllada, que suporta tots els elements 
- Sortides d'aire amb dispositiu per a acoblar conductes 
- Circuit de control per a l'arrencada i aturada del ventilador i selecció de la velocitat de gir 
Ha de tenir les connexions següents: 
- Entrada i sortida de l'aigua de l'intercanviador 
- Evacuació de l'aigua condensada 
- Energia elèctrica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, altres defectes ni peces soltes a l'interior, que no siguin funcionals. 
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill 
per a les persones o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament 
normal. 
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels 
fabricants dels materials respectius. 
Els motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el 
nivell més baix possible. 
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possible. 
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se 
sobre superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de 
l'aparell. 
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa 
d'òxid sobre parts metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert. 
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell. 
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin 
la seguretat o la protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació 
negligent. Una fallida en el cabal del fluid de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de 
control no ha de comportar cap risc d'accident. 
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no 
converteixi l'aparell en un equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un 
funcionament perillós. 
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició 
incorrecta durant el muntatge. 
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes 
accidentals amb les parts actives. 
Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables han d'estar degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els 
cables han de transmetre esforços a la regleta de connexió. 
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N. 
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat 
per al conductor de terra. 
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es 
connecten els conductors. 
Ha de portar una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació del model 
- Potència nominal absorbida en les condicions normals 
- Característiques de l'energia d'alimentació 
- Característiques del motor i del ventilador 
- Sageta que indiqui de forma inequívoca el sentit de gir del motor 
Tensió elèctrica:  monofàsica 230 V a.c. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en caixes. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
El fabricant ha de subministrar la següent documentació: 
- Dimensions i característiques generals 
- Característiques tècniques de cadascun dels components de l'aparell 
- Esquema elèctric i connexionat 
- Instruccions de muntatge 
- Instruccions de posada en marxa, regulació i manteniment 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60335-1/A11:1997 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 
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BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que 
reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge. 
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular 
que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES HORITZONTALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser 
fixat al marc. 
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEK3 - REIXETES D'IMPULSIÓ DE DUES FILERES D'ALETES HORITZONTALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfils angulars que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser 
fixat al marc. 
Les dues fileres han de tenir les aletes amb centres de rotació que els permetin pivotar i orientar-les. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEK7 - REIXETES DE RETORN DE QUADRÍCULA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes de retorn d'alumini anoditzat platejat, per a fixar al bastiment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular fixable al bastiment de muntatge, que reuneix dues 
fileres d'aletes situades en un mateix pla i que es creuen perpendicularment formant una quadrícula. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEK8 - DIFUSORS LINIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors lineals amb una o dues sortides d'aire. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Difusors amb plènum de planxa amb o sense aïllament tèrmic 
- Difusors amb boca de connexió amb o sense comporta de regulació 
- Element d'acabat per a la formació de cantonades a 90º 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
 
DIFUSOR: 
Han d'estar formats per: 
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements 
de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d'acabat necessaris 
per a l'adaptació al fals sostre 
 
ELEMENT D'ACABAT: 
Ha d'estar format per una peça en angle recte de les mateixes característiques que l'element de sortida d'aire del 
difusor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEK9 - DIFUSORS CIRCULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats a un coll cilíndric 
curt i a un cèrcol que fracciona el doll d'aire que entra pel coll. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKA - DIFUSORS RECTANGULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusor rectangular d'alumini anoditzat d'argent. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Ha d'estar format per diferents làmines corbades, acoblades amb orientacions divergents en un marc rectangular, que 
fraccionen el doll d'aire que les travessa. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKB - DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la sortida del flux d'aire. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Han d'estar formats per: 
- Caixa de planxa d'acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van muntats els elements 
de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els elements d'acabat necessaris 
per a l'adaptació al fals sostre 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKC - REGULADORS DE FLUX CIRCULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reguladors de flux circulars d'acer lacat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqúència del règim normal de funcionament. 
No ha de contaminar l'aire que circula al seu través. 
Ha d'estar format per una estructura amb dues aletes semicirculars que giren en sentits oposats i permeten la 
regulació volumètrica de l'aire que travessa el difusor. 
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No pot tenir peces soltes al seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKD - REGULADORS DE FLUX RECTANGULARS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reguladors de flux rectangulars d'acer lacat per a muntar sobre un difusor rectangular. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Ha de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així 
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqúència del règim normal de funcionament. 
No ha de contaminar l'aire que circula al seu través. 
Ha de tenir la forma i dimensions de l'element que regula el cabal. 
Ha d'estar format per una estructura metàl·lica rectangular amb aletes de moviment pivotant oposat, accionables des 
de l'exterior, per a variar el cabal d'aire que travessa el difusor rectangular al qual s'acobla. 
Ha de ser regulable des d'un cabal màxim fins a l'obturació total, les aletes han de quedar fixades en qualsevol 
posició intermèdia. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKE - TOBERES MODULARS D'ALTA INDUCCIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors lineals formats per un conjunt de toveres individuals per a la sortida d'aire, preparats per a anar muntats 
directament sobre el conducte. 
S'han contemplat els següents tipus d'elements: 
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de secció circular 
- Difusors formats per toveres de qualsevol geometria, per a muntar sobre conductes de cares planes 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva 
manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Han d'estar formats pel conjunt de toveres individuals muntades sobre una xapa d'acer galvanitzat i els junts 
necessaris per a l'estanquitat de la unió entre el difusor i el conducte. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKK - BASTIMENTS DE MUNTATGE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Bastiment de muntatge d'acer lacat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser d'estructura rectangular de perfil d'acer, preparat per a ser fixat al lloc de la instal·lació mitjançant 
cargols. 
El bastiment de la reixeta s'ha de poder fixar amb cargols o amb molles a pressió. 
No ha de tenir cops, deformacions d'escaires, ni altres defectes. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEKL - PONTS DE MUNTATGE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ponts de muntatge d'acer lacat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver 
estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Ha de servir per a la fixació dels difusors als suports de fibra, a l'obra civil o als cels rasos. Ha de tenir forma 
de pont amb les dues potes per a ser fixades a l'obertura del suport. 
En el tram transversal s'ha de fixar un difusor amb visos. Les potes poden ser amb llengüetes doblades o de fixació 
telescòpica. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
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BEKZ - ACTUADORS PER A COMPORTES TALLAFOCS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Servomotor per a accionament de comportes de regulació d'aire. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Servomotor per a accionament de comportes de regulació d'aire, format per: 
- Cos amb l'acoplament per a l'eix de la comporta 
- Servomotor elèctric 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de 
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el 
sistema en el cas que s'integrin. 
La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'esquema de connexionat, la tensió d'alimentació i la potència. 
Característiques generals: 
- Angle de rotació:  >= 90º 
Característiques del servomotor: 
- Grau de protecció mínim:  IP 40 
- Temperatura de treball:  0-50ºC 
- Humitat ambient:  < 90% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
BEM1 - VENTILADORS AXIALS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Ventiladors axials de pressió baixa, mitjana o alta. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per una hèlix impulsora, un motor elèctric i un bastiment concèntric a l'hèlix. 
L'hèlix ha de ser de fosa d'alumini o de planxa d'acer comercial. 
El motor elèctric ha de tenir l'hélix acoblada a l'eix. 
El marc concèntric serveix de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, és l'element de fixació del 
conjunt i ha de ser de planxa d'acer comercial. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Cabal 
- Pressió 
- Potència 
- Velocitat de gir 
- Voltatge 
Característiques tècniques: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦   Cabal ¦  Corrent  ¦ Pressió ¦   Potència  ¦   Nivell     ¦ 
¦  (m3/h) ¦           ¦         ¦  motor (kW) ¦  sonor (db)  ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,22   ¦   <= 56      ¦ 
¦   3000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,34   ¦   <= 65      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,18   ¦   <= 55      ¦ 
¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,37   ¦   <= 80      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,73   ¦   <= 80      ¦ 

¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 72      ¦ 
¦   6000  ¦ Monofàsic ¦ mitjana ¦   <= 0,68   ¦   <= 68      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 0,88   ¦   <= 70      ¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,37   ¦   <= 73      ¦ 
¦         ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 0,95   ¦   <= 79      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 85      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 
¦  10000  ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,10   ¦   <= 76      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 1,47   ¦   <= 88      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 68      ¦ 
¦   15000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 0,73   ¦   <= 76      ¦ 
¦   20000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 2,94   ¦   <= 91      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 1,47   ¦   <= 89      ¦ 
¦   25000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,20   ¦¦   <= 81      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 4,04   ¦   <= 91      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 79      ¦ 
¦   30000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 5,51   ¦   <= 92      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 80      ¦ 
¦   35000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 4,04   ¦   <= 86      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,20   ¦   <= 81      ¦ 
¦   40000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 2,94   ¦   <= 83      ¦ 
¦   45000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
¦   50000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
¦   55000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 
¦---------¦-----------¦---------¦-------------¦--------------¦ 
¦         ¦           ¦  baixa  ¦   <= 5,51   ¦   <= 87      ¦ 
¦   60000 ¦ Trifàsic  ¦ mitjana ¦   <= 7,35   ¦   <= 89      ¦ 
¦         ¦           ¦  alta   ¦   <= 11,03  ¦   <= 90      ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
Pressió estàtica: 
- Pressió baixa:  Sortida lliure 
- Pressió mitja:  >= 20 mm.c.a 
- Pressió alta:  >= 35 mm.c.a 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 
 
 

BEM2 - VENTILADORS CENTRÍFUGS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Ventiladors centrífugs de pressió baixa o mitjana. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ventilador ha d'estar format per una turbina impulsora, una cambra envoltant, un motor elèctric per a funcionar en 
monofàsic o trifàsic, i una bancada. 
El motor elèctric impulsa la turbina directament o mitjançant una transmissió per corretges. 
La bancada suporta la cambra i el motor, i és l'element de fixació del conjunt. 
En fer girar manualment el rodet, aquest ha de girar suaument i concèntricament. 
Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Cabal 
- Pressió 
- Potència 
- Velocitat de gir 
- Voltatge 
Característiques tècniques: 
+-----------------------------------+ 
¦  Cabal  ¦  Pressió  ¦  Potència   ¦ 
¦  (m3/h) ¦           ¦    (kW)     ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦   3000  ¦    baixa  ¦   <= 1,10   ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 2,20   ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦   6000  ¦    baixa  ¦   <= 2,94   ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 4,04   ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  10000  ¦    baixa  ¦   <= 4,04   ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 5,51   ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  15000  ¦    baixa  ¦   <= 7,35   ¦ 
¦         ¦    media  ¦   <= 11,03  ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  20000  ¦    baixa  ¦   <= 7,35   ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 11,03  ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  25000  ¦    baixa  ¦   <= 11,03  ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 14,70  ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  30000  ¦    baixa  ¦   <= 14,70  ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 22,06  ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  35000  ¦    baixa  ¦   <= 22,06  ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 29,41  ¦ 
¦---------¦-----------¦-------------¦ 
¦  40000  ¦    baixa  ¦   <= 22,06  ¦ 
¦         ¦   mitjana ¦   <= 29,41  ¦ 
+-----------------------------------+ 
Pressió estàtica: 
- Pressió baixa:  >= 60 mm.c.a. 
- Pressió mitja:  >= 115 mm.c.a. 
Material de construcció:  Planxa i perfils d'acer comercial 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 

BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 
Han d'estar formats per: 
- Hèlix impulsora 

- Motor elèctric 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa. 
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de 
servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal. 
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament 
amb la caixa de connexió elèctrica. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Característiques tècniques: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+ 
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 

BEMJ - CAIXES DE VENTILACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de ventilació de planxa d'acer galvanitzat i aïllament interior de polietilè expandit, amb capacitat per a un 
ventilador axial amb el seu motor corresponent, per a la distribució del fluxe d'aire de ventilació de locals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una estructura rígida metàl·lica i unes planxes que tanquin el volum creat. 
Els perfils del marc i les planxes no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les planxes han d'anar aïllades per dins. 
Una de les planxes ha de ser practicable per a la reparació i substitució del ventilador i altres elements. 
La unió amb la resta de conductes s'ha de fer amb un junt elàstic per a prevenir la transmissió de vibracions a la 
resta de la conducció. 
Ha d'estar preparat per a rebre un ventilador axial amb el seu corresponent motor d'accionament. 
Ha de preveure's, com a mínim, un forat per a conductes d'admissió d'aire i un altre per a la sortida. 
Ha de ser de mida suficient per al cabal d'aire que ha de circular. 
Ha de portar incorporades les connexions elèctriques corresponents. 
Ha de portar forats al marc de la caixa per a les fixacions. 
Ha d'anar col·locat en espais interiors o sota cobert. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats protegits per l'embalatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
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BEN - FILTRES D'AIRE I PORTAFILTRES 
BEN1 - FILTRES D'AIRE DE PLAFÓ PLA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Filtres d'aire. 
S'han considerat els materials següents: 
- Filtres de plafò pla: 
     - Poliamida amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró 
     - Poliuretà amb bastiment metàl·lic sense nansa o bastiment de cartró 
     - Malles metàl·liques amb bastiment de cartró 
- Mantes filtrants per a col·locar sobre filtres d'aire de plafó pla amb marc metàl·lic desmuntable. 
     - A base de fibres de polipropilè d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament  
     - A base de fibres organico-sintètiques d'alt rendiment, sense teixir i lligades tèrmicament 
S'ha considerat la següent classificació dels filtres (segons UNE_EN 779): 
- Filtres que pertanyen al grup G: Filtres de pols grossa 
- Filtres que pertanyen al grup F: Filtres de pols fina 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El filtre complert ha d'estar fet de materials resistents a l'ús normal i a la exposició a les temperatures, humitats 
i ambients corrossius en els que pugui ser utilitzat. 
El filtre complert ha d'estar dissenyat de manera que resisteixi les tensions mecàniques existents en ús normal. 
El filtre ha de portar marcades de forma indeleble les següents dades: 
- Nom, marca u altre mètode d'identificació del fabricant 
- Tipus i número de referència del filtre 
- Refèrència a la norma UNE_EN 779 
- Grup i classe del filtre segons la classificació establerta per la norma UNE_EN 779 
- Cabal volumètric d'aire corresponent a la classe del filtre 
Si la posició de muntatge no es evident, el filtre ha de portar indicacions per a la seva correcte adaptació al 
conducte de ventilació. 
Màxima pèrdua de càrrega permesa per l'element filtrant: 
- Filtres del grup G::  =< 250 Pa 
- Filtres del grup F::  =< 450 Pa 
Gruix:  20 mm 
Grau de separació de pols en pes (DIN 24185):  >= 80% 
 
FILTRES DE POLIAMIDA O POLIURETÀ I BASTIMENT METÀL·LIC SENSE NANSA: 
Han d'estar formats per un marc i un contramarc muntats a pressió entre ells, i que empresonen l'element filtrant i 
permeten de canviar-lo fàcilment un cop saturat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FILTRES DE PLAFÒ PLA: 
Subministrament: Per unitats. 
 
MANTA FILTRANT: 
Subministrament: En rotlles o tallades a mida. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, pols i humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 779:2003 Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de partículas. Determinación de 
las prestaciones de los filtros. 
 
 

BENP - BASTIMENTS I CAIXES PORTAFILTRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Portafiltres de planxa d'acer galvanitzat per a allotjar filtres d'aire de plafó pla. 
S'han considerat els elements següents: 
- Portafiltres amb unió amb pestanya per ambdues cares 
- Portafiltres amb unió plegada a una cara i amb pestanya per l'altre 
- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares 

- Portafiltres amb unió plegada a ambdues cares i per a conductes amb aïllament 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats ni arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o durant les 
operacions de manteniment, suposar un risc per als usuaris o per a l'entorn. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a 
les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament, muntatge i manteniment. 
Ha d'estar format per un conjunt de perfils d'acer galvanitzat que constitueixen un bastiment sobre el que ha d'anar 
allotjat el portafiltres. 
Les dues cares del portafiltres que serveixen per al muntatge sobre els conductes o accessoris han d'anar preparades 
amb el mateix tipus d'unió que el conducte sobre el que han d'anar muntades. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els embalatges i proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en bon estat. 
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular. 
Dimensiones. 
UNE 100102:1988 Conductos de chapa  metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos. 
 
 

BEU - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIO, CALEFACCIO I VENTILACIO MECANICA 
BEU1 - PURGADORS AUTOMATICS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Purgadors de llautó amb flotador de posició vertical. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar una vàlvula d'obturació. 
Ha d'eliminar l'aire dels tubs de forma automàtica. 
Tots els seus components han de ser inalterables a l'aigua calenta. 
Ha d'estar homologat per la Delegació d'Indústria. 
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 
Gruix mínim del cos:  2 mm 
Temperatura màxima de treball:  110°C 
Pressió de treball:  <= 10 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BEU4 - DIPOSITS D'EXPANSIO 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Dipòsit d'expansió per a instal·lacions de climatització. 
S'han considerat els elements següents: 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica 
- Dipòsit de planxa d'acer tancat amb membrana elàstica i amb compressor accionat elèctricament 
- Conjunt de dipòsit d'expansió de membrana amb compressor, purgador, vàlvula de seguretat i quadre elèctric, d'una 
capacitat de 0,20 m3 i una pressió de 0,8 Mpa, amb connexions roscades, cos de planxa d'acer esmaltat i amb peus de 
suport per a col.locar verticalment 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El dipòsit d'expansió ha de ser metàl.lic o d'un altre material estanc i resistent als esforços que ha de suportar. 
En cas que sigui metàl·lic, ha d'anar protegit contra la corrosió. 
La planxa no ha de tenir defectes, rebaves o senyals de cops que siguin perjudicials per al seu ús. 
Ha de permetre una connexió segura a la xarxa. 
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades. 
Ha de tenir una membrana especial interna. 
La membrana ha de dividir dues cambres: la de nitrogen i la d'expansió d'aigua. 
El dipòsit ha de ser completament estanc i les unions soldades. 
La  rosca de connexió no ha de tenir defectes ni rebaves. 
La vàlvula de càrrega de nitrogen ha d'estar precintada. 
La temperatura màxima de treball ha de ser la indicada pel fabricant. 
Ha de portar gravat en el seu cos les següents dades: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Model 
- Pressió màxima de treball 
- Diàmetre de connexió 
 
DIPÒSIT DE PLANXA D'ACER TANCAT AMB MEMBRANA ELÀSTICA: 
Ha d'estar format per: 
- Cambra de nitrogen 
- Cambra d'expansió d'aigua 
- Boca de connexió  
- Membrana especial 
- Vàlvula de càrrega de nitrogen 
El dipòsit amb compressor accionat elèctricament ha de tenir a més: 
- Compressor accionat per motor elèctric 
- Manometre indicador 
Diàmetre de la rosca de connexió: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  3/4" ó 1" 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1 1/2" ó 2" 
Sobrepressió màxima: 
- Dipòsit amb membrana elàstica:  0,5 bar 
- Dipòsit amb membrana elàstica i compressor elèctric: 1,0 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats empaquetades. S'han d'obturar les boques de connexió per a impedir l'entrada de matèries 
estranyes, fins que es muntin. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En posició vertical, en llocs protegits de la intempèrie, dels impactes i les altes temperatures. 
 
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
 

BEU5 - TERMÒMETRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termòmetre bimetàl.lic, de contacte o amb beina roscada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar protegit contra la corrosió. 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la temperatura, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i 
una agulla de lectura. 
El termòmetre de contacte ha de portar ha de portar una abraçadora acoplable. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 

Diàmetre de l'esfera:  65 mm 
Escala de temperatura:  de 0 a 120º C. 
 
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 
La beina ha d'estar construida amb material metàl.lic inoxidable. 
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei. 
La llargària de la veina ha de ser l'especificada en la DT. 
Diàmetre de la rosca:  1/2" 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TERMÒMETRE AMB BEINA ROSCADA: 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca. 
 
TERMÒMETRE DE CONTACTE: 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent abaraçadora. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación. 
 
 

BEU6 - MANÒMETRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Manòmetres d'esfera per a roscar. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, protegit de l'exterior, amb una esfera graduada i una 
agulla de lectura. 
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació. 
Ha d'estar protegit passivament contra la corrosió. 
El manòmetre ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió de servei 
Material:  Acer 
Temperatura de servei (T):  - 20°C <= T <= 60°C 
Tolerància de precisió:  ± 0,1 % 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat i amb la rosca protegida. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 18 de noviembre de 1974 por la que se aprueba el Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos e 
instrucciones MIG. 
 
 
BEU7 - TERMOHIDRÒMETRES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termohidròmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, amb connexió per rosca. 
S'han considerat els tipus de posició següents: 
- Horitzontal 
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- Vertical 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per: 
- Esfera metàl.lica amb tapa de vidre 
- Escala de temperatura 
- Escala de nivell d'aigua  
- Rosca 
- Beina 
Ha d'estar protegit contra la corrosió. 
Ha d'estar constituït per un mecanisme sensible a la pressió, i un altre sensible a la temperatura, protegit de 
l'exterior, amb una esfera graduada i dues agulles de lectura. 
Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
La beina ha d'estar construida amb material metàl.lic inoxidable. 
La beina ha de ser estanca a una pressió hidràulica igual a 1,5 vegades la de servei. 
Diàmetre de l'esfera:  80 mm 
Escala de nivell d'aigua : de 0 a 40 m.c.a. 
Diàmetre de la rosca:  1/2" 
Escala de temperatura:  de 0 a 120º C. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes, amb la corresponent rosca. 
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEV2 - ELEMENTS D'OBTENCIÓ DE DADES PER A REGULACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Termòstats d'ambient amb doble contacte per a muntar superficialment. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'actuar quan la temperatura ambient del local arriba a la temperatura seleccionada a la regleta de selecció. 
Ha de portar incorporat un element per seleccionar la temperatura desitjada. 
Temperatura de treball:  5° - 30°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BEV3 - ESTACIONS DE CONTROL, CENTRE DE CONTROL I COMUNICACIÓ PER A REGULACIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Controladors locals 
- Pantalles LCD de presa de dades local 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de 
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el 
sistema en el cas que s'integrin. 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar 
uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
El fabricant es el responsable de que els elements ofereixin les garanties degudes pel que fa a la qualitat, 
seguretat i funcionament, segons el previst en les condicions de la DT. 
Tots els elements que constitueixen l'element han de ser compatibles entre sí. 
En cas de fallada, cap component ha d'emetre ni flames, ni gasos. Tots els materials aïllants protectors contra xocs 
elèctrics han de ser autoextingibles, amb baixa emissivitat de fums i lliures d'halogenurs. 
Grau de protecció mínim:  IP30 
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90% 
 
CONTROLADORS LOCALS: 
Ha de poder connectar-se a les entrades i sortides, al bus de dades i a la alimentació, sense que es produeixen 
interferències elèctriques als circuit elèctric o de dades. 
Els borns d'entrada, sortida, bus de dades i alimentació has d'estar identificats en el xassís de manera permanent. 
Ha de tenir incorporat internament o externament  el sistema d'alimentació per a una tensió de 230V c.a. i 50Hz 
El nombre d'entrades i sortides ha de coincidir amb el indicat a la DT  
La programació especifica del controlador ha d'estar introduïda al sistema de memòria interna i provat el seu 
funcionament, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF . 
El sistema de memòria interna ha de ser capaç de mantenir intactes les dades durant un terminin mínim de 15  hores en 
cas de fallada de tensió d'alimentació. 
 
PANTALLES LCD DE PRESSA DE DADES LOCAL: 
Ha de ser compatible amb el controlador sobre el que s'ha d'instal·lar. 
Els seus caràcters han de ser llegibles amb una il·luminació de 0 lux a 30 cm. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 

BEV4 - CABLEJAT INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cables per a bus de dades i materials per a l'execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la 
regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables per a bus de dades 
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control 
 
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL: 
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt 
de control. 
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas" i amb el 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." i amb el "Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
CABLES DE DADES: 
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Aquests cables han d'estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, 
aïllats amb una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser 
rígids de coure electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i 
uniforme. La superfície  ha de ser llisa, neta i brillant i ha d'esar exempta d'escates, esquerdes o qualsevol altre 
tipus de defecte. 
Per a l'aïllament dels conductors s'ha d'emprar polietilè d'alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s'ha 
d'aïllar amb una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s'han de torsionar en 
parells amb un pas adequat i amb un codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s'ha d'encintar 
individualment amb una cinta de poliester aplicada  helicoidalment amb un cavalcament adequat i altra cinta 
d'alumini-poliester ( de 0,025 mm el fruix de poliester i 0,023 mm l'alumini) aplicada també helicoidalment i amb un 
cavalcament adequat. 
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d'una pantalla d'alumini i una coberta de 
termoplàstic ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s'ha de disposar una cinta d'alumini aplicada 
longitudinalment i cavalcada d'un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s'ha d'aplicar un 
conductor de 0,4 mm de diàmetre per a continuïtat de pantalla. 
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents: 
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle:  <= 16,3 Ohms 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humtiats, raigs de sol i dins del embalatge 
original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales. 
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados. 
 
 

BEV5 - ELEMENTS PER A SUPERVISIÓ D'INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Adaptadors per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes (Ordinadors, xarxes 
telefòniques, etc.) 
- Ordinadors i programari per al control centralitzat d'instal·lacions 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, rangs de valors, complements i altres característiques específiques de l'element han de 
coincidir amb les indicades a la DT i cal que la DF aprovi la marca i el model. 
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la 
pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el 
sistema en el cas que s'integrin. 
 
ADAPTADORS PER A CONNEXIÓ DEL BUS DE DADES DEL SISTEMA DE REGULACIÓ AMB ALTRES SISTEMES: 
Han de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ús normal o manteniment, suposar 
uns risc per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l'envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d'estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions 
especials, les condicions d'ús, muntatge i manteniment. 
Les connexions al sistema, al bus de dades i al sistema de regulació ha de ser a través de protocols i connectors 
normalitzats. 
Els connectors han de ser del tipus RJ11, RJ12, RJ45, Port sèrie RS232 DB9, bus ISA o bus PCI. 
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90% 
 
ORDINADORS: 
Han de complir els requisits especificats a la DT del projecte i els requisits mínims indicats al sistema operatiu i 
al programari de gestió que cal instal·lari. 
Temperatura de funcionament:  0ºC-45ºC 
Humitat de funcionament:  5%-90% 
 
PROGRAMARI PER AL CONTROL CENTRALITZAT D'INSTAL·LACIONS: 

El programari carregat a l'ordinador ha de funcionar correctament, ha de ser compatible amb el sistema operatiu i amb 
les prestacions de l'ordinador. 
El suport magnètic que contingui el programari a de ser compatible amb l'ordinador en el que s'ha d'instal·lar. 
Ha de disposar de sistemes de seguretat per permetre guardar les dades i fer-les inaccessibles a usuaris en funció de 
privilegis que controla el mateix programari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. (RITE) 
 
 

BEVW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Programació de controlador i programari per a supervisió de la gestió d'instal·lacions. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador 
- Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema 
central 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les 
indicades a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el programa de necessitats de la instal·lació. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En suport magnètic instal·lat en el controlador o programari. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de programació de cada punt de control, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BEVZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A INSTAL.LACIONS DE REGULACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats. 
- Armari metàl·lic de comunicacions, equipat amb endolls. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt 
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
El fabricant ha de garantir que les característiques del element compleixen amb la norma UNE-EN 60439. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
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Grau de protecció  (UNE 20-324):  >= IP-407 
 
ELS ENDOLLS QUE EQUIPEN EL ARMARI HAN DE COMPLIR: 
Tensió nominal:  <= 380 V 
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 
Temperatura:  <= 25°C 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica, instruccions, esquemes i plantilles necessaris per al 
muntatge, connexió de l'element i el manteniment. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins l'embalatge 
original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element 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-EN 60730-1:2003 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
 

BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
BEW3 - ACCESSORIS PER A EMISSORS (PER AIGUA) 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) 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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BEWM - ACCESSORIS PER A VENTILADORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Suports amb antivibració per a ventiladors centrífugs. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a ventiladors i en cap cas, no han de fer-ne 
disminuir qualitat ni el 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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a radiadors. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Taps cecs 
- Taps amb reducció 
- Purgadors manuals 
- Purgadors automàtics 
- Aixetes 
- Detectors de sortida 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) 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 d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE 
BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
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. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o 
estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm. 
Característiques dimensionals: 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦  Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦ 
¦   tub     ¦      teòric (mm)   ¦    (DIN 2440)         ¦ 
¦ (rosca    ¦--------------------¦-----------------------¦ 
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦  Valor  ¦  Tolerància ¦ 
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦ 
¦    1/8"   ¦ 10,2  ¦   ± 0,4    ¦    2    ¦    -0,25    ¦ 
¦    1/4"   ¦ 13,5  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦ 
¦    3/8"   ¦ 17,5  ¦ +0,3/-0,5  ¦   2,3   ¦    -0,30    ¦ 
¦    1/2"   ¦ 21,3  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦ 
¦    3/4"   ¦ 26,9  ¦   ± 0,4    ¦   2,6   ¦    -0,30    ¦ 
¦     1"    ¦ 33,7  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦   1"1/4   ¦ 42,4  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦   1"1/2   ¦ 48,3  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2   ¦    -0,40    ¦ 
¦     2"    ¦ 60,3  ¦ +0,5/-0,6  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦ 
¦   2"1/2   ¦ 76,1  ¦ +0,5/-0,8  ¦   3,6   ¦    -0,50    ¦ 
¦     3"    ¦ 88,9  ¦ +0,6/-0,9  ¦    4    ¦    -0,50    ¦ 
¦     4"    ¦114,3  ¦ +0,7/-1,2  ¦   4,5   ¦    -0,60    ¦ 
¦     5"    ¦139,7  ¦ +1,1/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦ 
¦     6"    ¦165,1  ¦ +1,4/-1,2  ¦    5    ¦    -0,60    ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
Llargària:  4 - 8 m 
Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-35 
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629):  350 - 450 N/mm2 
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629): 
- Carboni:  <= 0,18% 
- Fòsfor:  <= 0,05% 
- Sofre:  <= 0,05% 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002):  >= 32 bar 

Toleràncies: 
Llargària: 
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Han de quedar protegits de les humitats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 

BF12 - TUBS D'ACER NEGRE AMB SOLDADURA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer negre ST-00 amb soldadura, de diàmetres compresos entre 1/8" i 6 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
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 tubs han de tenir una superfície interior i exterior llisa i un acabat d'acord amb el tipus de fabricació, essent 
admissibles petites imperfeccions sempre que l'espessor es mantigui dintre dels límits definits per les toleràncies. 
El cordó de soldadura no ha de tenir fissures, inclusions o d'altres defectes. 
Els extrems han d'anar roscats. La rosca no ha de tenir rebaves en els flancs, ha de tenir les arestes i els fons 
vius. 
Característiques dimensionals: 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦  Diàmetre  ¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior  ¦  Gruix de la paret (mm)  ¦ 
¦    tub     ¦ nominal  ¦   teòric (mm)      ¦       (DIN 2440)         ¦ 
¦ (rosca     ¦    DN    ¦--------------------¦--------------------------¦ 
¦UNE 19-009) ¦   (mm)   ¦ Valor ¦ Tolerància ¦  Valor ¦ Tolerància      ¦ 
¦   1/8"     ¦     6    ¦ 10,2  ¦ +0,4/-0,4  ¦   2,0  ¦   -0,25         ¦ 
¦   1/4"     ¦     8    ¦ 13,5  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,3  ¦   -0,30         ¦ 
¦   3/8"     ¦    10    ¦ 17,5  ¦ +0,3/-0,5  ¦   2,3  ¦   -0,30         ¦ 
¦   1/2"     ¦    15    ¦ 21,3  ¦ +0,5/-0,3  ¦   2,6  ¦   -0,30         ¦ 
¦   3/4"     ¦    20    ¦ 26,9  ¦ +0,4/-0,4  ¦   2,6  ¦   -0,30         ¦ 
¦    1"      ¦    25    ¦ 33,7  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2  ¦   -0,40         ¦ 
¦  1" 1/4    ¦    32    ¦ 42,4  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2  ¦   -0,40         ¦ 
¦  1" 1/2    ¦    40    ¦ 48,3  ¦ +0,5/-0,4  ¦   3,2  ¦   -0,40         ¦ 
¦    2"      ¦    50    ¦ 60,3  ¦ +0,5/-0,6  ¦   3,6  ¦   -0,50         ¦ 
¦  2" 1/2    ¦    65    ¦ 76,1  ¦ +0,5/-0,8  ¦   3,6  ¦   -0,50         ¦ 
¦    3"      ¦    80    ¦ 88,9  ¦ +0,6/-0,9  ¦   4,0  ¦   -0,50         ¦ 
¦    4"      ¦   100    ¦114,3  ¦ +0,7/-1,2  ¦   4,5  ¦   -0,60         ¦ 
¦    5"      ¦   125    ¦139,7  ¦ +1,1/-1,2  ¦   5,0  ¦   -0,60         ¦ 
¦    6"      ¦   150    ¦165,1  ¦ +1,4/-1,2  ¦   5,0  ¦   -0,60         ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
Llargària:  6 m 
Qualitat de l'acer (DIN 1629):  ST-00 
Pressió de treball per a líquids:  <= 25 bar 
Pressió de treball per a gassos no combustibles:  <= 10 bar 
Alçària del cordó interior de soldadura:  <= 3 mm 
Temperatura de treball: + 110°C, - 10°C 
Estanqueitat. Pressió de proba hidràulica >= 50 bar durant almenys 5 s: Ha de complir 
Toleràncies: 
Llargària nominal: + 50 mm, - 50 mm 
Alçada del cordó si s'acorda la seva eliminació: <= 0,3 + 0,05 e (e espessor de la paret en mm) 
Pes d'un tub aillat: + 10% de la massa teòrica, - 10% de la massa teòrica 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les rosques protegides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
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Han de quedar protegits de les humitats. 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 
BF1K - COMPENSADORS DE DILATACIÓ 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Compensadors de dilatació de llautó per a tubs d'acer negre, per a col.locar roscats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça en forma cilíndrica. 
Els extrems han de ser rosques interiors. 
Les superfícies, interior i  exterior, no han de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. 
Ha d'estar protegit contra la corrosió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 

BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus. 
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, depressions o 
estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a l'especificada en les 
taules de característiques dimensionals i toleràncies. 
Característiques dimensionals: 
+-------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦  Fondària    ¦Diàmetre ¦  Gruix   ¦ Llargària  ¦ 
¦      ¦   màxima     ¦exterior ¦  paret   ¦            ¦ 
¦      ¦irregularitat ¦ teòric  ¦(DIN 2440)¦            ¦ 
¦      ¦    (mm)      ¦  (mm)   ¦  (mm)    ¦   (mm)     ¦ 
¦------¦--------------¦---------¦----------¦------------¦ 
¦ 1/8" ¦    0,25      ¦  10,2   ¦    2     ¦            ¦ 
¦ 1/4" ¦    0,30      ¦  13,5   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 3/8" ¦    0,30      ¦  17,2   ¦  2,35    ¦            ¦ 
¦ 1/2" ¦    0,30      ¦  21,3   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦ 3/4" ¦    0,30      ¦  26,9   ¦  2,65    ¦            ¦ 
¦  1"  ¦    0,40      ¦  33,7   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦1"1/4 ¦    0,40      ¦  42,4   ¦  3,25    ¦   4 - 8    ¦ 
¦1"1/2 ¦    0,40      ¦  48,3   ¦  3,25    ¦            ¦ 
¦  2"  ¦    0,50      ¦  60,3   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦2"1/2 ¦    0,50      ¦  76,1   ¦  3,65    ¦            ¦ 
¦  3"  ¦    0,50      ¦  88,9   ¦  4,05    ¦            ¦ 
¦  4"  ¦    0,60      ¦ 114,3   ¦  4,50    ¦            ¦ 
¦  5"  ¦    0,60      ¦ 139,7   ¦  4,85    ¦            ¦ 
¦  6"  ¦    0,60      ¦ 165,1   ¦  4,85    ¦            ¦ 
+-------------------------------------------------------+ 

Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, 
semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha d'obtenir 
perimmersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 
Toleràncies: 
- Toleràncies dimensionals: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦ Tub  ¦Diàmetre ¦  Gruix    ¦  Ovalitat    ¦Excentricitat ¦Llargària  ¦ 
¦      ¦exterior ¦  paret    ¦              ¦(gruix mínim  ¦           ¦ 
¦      ¦ teòric  ¦           ¦              ¦   puntual)   ¦           ¦ 
¦      ¦  (mm)   ¦  (mm)     ¦              ¦    (mm)      ¦  (mm)     ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/8" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,25   ¦  9,8 - 10,6  ¦   >=1,75     ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/4" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦ 13,2 - 14    ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,3   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/8" ¦ - 0,5   ¦  - 0,3    ¦ 16,7 - 17,5  ¦   >=2        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 1/2" ¦ - 0,3   ¦  - 0,3    ¦   21 - 21,8  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦         ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦ 3/4" ¦ ± 0,4   ¦  - 0,3    ¦ 26,5 - 27,3  ¦   >=2,3      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  1"  ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 33,3 - 34,2  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/4 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦   42 - 42,9  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límitt¦              ¦              ¦           ¦ 
¦1"1/2 ¦ - 0,4   ¦  - 0,4    ¦ 47,9 - 48,8  ¦   >=2,8      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  2"  ¦ - 0,6   ¦  - 0,5    ¦ 59,7 - 60,8  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,5   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦2"1/2 ¦ - 0,8   ¦  - 0,5    ¦ 75,3 - 76,6  ¦   >=3,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,6   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  3"  ¦ - 0,9   ¦  - 0,5    ¦   88 - 89,5  ¦   >=3,5      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 0,7   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  4"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦113,1 - 115   ¦   >=4        ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,1   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  5"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦138,5 - 140,8 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
¦------¦---------¦-----------¦--------------¦--------------¦-----------¦ 
¦      ¦ + 1,4   ¦sense límit¦              ¦              ¦           ¦ 
¦  6"  ¦ - 1,2   ¦  - 0,6    ¦163,9 - 166,5 ¦   >=4,2      ¦   6%      ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
 
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 de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
 
 

BF3 - TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Tub cilíndric i els accessoris, d'acer de fosa dúctil. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub amb un extrem llis i l'altre en forma de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, amb recobriment 
exterior de zinc i capa d'acabat de vernis i recobriment interior de morter de ciment centrifugat. 
- Accessori per a derivacions en canalitzacions amb ramals de sortida de la conducció principal, amb el mateix 
diàmetre del cos principal o bé amb un diàmetre inferior (derivacions reduïdes), amb la superfície interior recoberta 
per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior 
recoberta amb vernís. 
     - Accessori amb ramal de 90°: peça cilíndrica en forma de T amb una derivació a 90° 
     - Accessori amb ramal a 45°: peça en forma d'Y amb una derivació a 45° 
- Colze cilíndric per a derivacions de 90°, 45°, 22°30' o 11°15', amb la superfície interior recoberta per una capa 
de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i amb la superfície exterior recoberta amb 
vernís. 
- Accessoris per a la reducció del diàmetre de canalitzacions, sense modificar-ne la seva direcció. No s'inclouen les 
tes reduïdes considerades fonamentalment com a accessoris per a derivacions. La superfície interior esta recoberta 
per una capa de 0,35 micres de gruix de resines epoxi aplicades per electroforesi i la superfície exterior esta 
recoberta amb vernís. 
     - Con de reducció: Peça cilíndrica en forma de tronc de con 
     - Placa de reducció: Peça circular amb mides d'acoblament corresponents a brides de diferent diàmetre nominal en 
cada cara i amb una perforació circular del diàmetre corresponent al diàmetre nominal de l'acoblament menor 
- Accessoris d'unió per a canalitzacions amb la superfície exterior recoberta amb vernís. 
     - Maniguet de connexió: Peça cilíndrica amb un dels extrems en forma de campana i l'altre amb brida, o un amb 
brida i l'altre llis, o bé, tots dos en forma de campana 
     - Brida cega 
     - Unió per testa amb dues brides exemptes, dues anelles elastomèriques d'estanquitat i un maniguet de reacció 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Con de reducció: 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
     - Dues unions per testa 
- Con i placa de reducció: 
     - Dues unions embridades amb anella elastomèrica 
- Derivació: 
     - Peça amb els tres extrems en forma de campana 
     - Peça amb dos extrems en forma de campana i ramal embridat segons el tipus d'unió requerida en el següent 
element del ramal que se'n derivi 
- Colze: 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Unió de campana amb anella elastomèrica i contrabrida de tracció 
     - Unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció 
- Maniguet de connexió: 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
     - Una unió embridada i l'altra de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat i contrabrida de tracció 
     - Una unió embridada i acabat llis per l'altre extrem 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat 
     - Dues unions de campana amb anella elastomèrica i contrabrida d'estanquitat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
A l'extrem de campana hi ha d'haver: 
- Un allotjament per a l'anella elastomèrica 
- Quan el sistema d'unió sigui amb contrabrida, una contrabrida d'acer de fosa dúctil 
- Suport cilíndric per al centrat de l'extrem llis 
- Un eixamplament per a permetre els desplaçaments angulars i longitudinals dels tubs o peces contigües 
- L'exterior de la campana ha d'acabar en un ressalt al voltant de la seva boca per a què s'hi agafin els cargols de 
cabota, que pressionen la contrabrida contra l'anella elastomèrica 
Les unions amb contrabrida de tracció estaràn formades per: 
- Un cordó de soldadura situat a l'extrem llis del tub 
- Una anella d'acer de fosa dúctil de tracció circular oberta amb forma exterior esfèrica convexa i una secció 
trapezoidal 
- Una contrabrida que provoca el tancament de l'anella, provista de bulons que es fixen al collarí de la campana i 
bloqueja el tancament 
En les unions embridades cada brida ha d'incorporar els junts d'estanquitat i el 50% dels cargols i femelles amb les 
seves volanderes. 
En les unions per testa queden incloses les dues brides, l'anella elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons 
roscats i les femelles. 
En la unió per testa amb brides exemptes, anelles i maniguets de reacció, queden incloses les dues brides, l'anella 
elastomèrica, el maniguet de reacció, els rodons roscats i les femelles. 
L'anella elastomèrica ha de portar les dades següents: 
- Les sigles del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- Indicació de la setmana de fabricació 
- Indicació de l'any de fabricació 

No ha de tenir defectes o irregularitats que perjudiquin el seu funcionament. 
La reparació d'imperfeccions que no afectin tot el gruix de la paret, pot fer-se mitjançant soldadura o d'altres 
procediments, sempre que estiguin garantitzats pel fabricant. 
L'anella elastomèrica ha de proporcionar estanquitat al junt. 
En canalitzacions d'aigua potable, el revestiment interior no ha de contenir cap element soluble ni cap producte que 
pugui donar qualsevol sabor o olor a l'aigua. 
En una secció de ruptura, el gra ha de ser fi, regular i compacte. 
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
El recobriment ha de quedar ben adherit. 
Cada peça ha de portar de forma indeleble i ben visible les següents dades: 
- La marca del fabricant 
- La identificació "FOSA DÚCTIL" 
- El diàmetre nominal 
- L'any de fabricació 
Temperatura màxima d'utilització contínua de l'anella elastomèrica: 
- Per a aigua:  70°C 
- Per a hidrocarburs:  60°C 
Resistència a la tracció:  >= 420 MPa 
 
TUBS: 
El tub ha de ser recte. 
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. 
L'extrem llis que ha de penetrar en la campana ha de tenir l'aresta exterior aixamfranada. 
La superfície del recobriment de morter, no ha de tenir incrustacions, esquerdes ni ratats. Es poden admetre lleugers 
relleus, depressions o estries pròpies del prodés de fabricació. 
Rectitud (si el tub es fa rodar sobre dos carrils equidistants 4 m): Fletxa <= 7 mm 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 230 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 10% 
Característiques del recobriment exterior: 
- Densitat de cinc:  >= 130 g/m2 
- Gruix de la capa d'acabat (vernís):  >= 70 micres 
Característiques hidràuliques: 
+--------------------------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre  ¦ Pressió prova ¦ Pressió funcionament ¦ Pressió màxima  ¦ 
¦ Nominal   ¦  hidràulica   ¦      normal          ¦                 ¦ 
¦           ¦   (bar)       ¦      (bar)           ¦     (bar)       ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦  <= 150   ¦               ¦       64             ¦         77      ¦ 
¦     200   ¦     50        ¦       62             ¦         74      ¦ 
¦     250   ¦               ¦       54             ¦         65      ¦ 
¦     300   ¦               ¦       49             ¦         59      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     350   ¦               ¦       45             ¦         54      ¦ 
¦     400   ¦               ¦       42             ¦         51      ¦ 
¦     450   ¦     40        ¦       40             ¦         48      ¦ 
¦     500   ¦               ¦       38             ¦         46      ¦ 
¦     600   ¦               ¦       36             ¦         43      ¦ 
¦-----------¦---------------¦----------------------¦-----------------¦ 
¦     700   ¦               ¦       34             ¦         41      ¦ 
¦     800   ¦     32        ¦       32             ¦         38      ¦ 
¦     900   ¦               ¦       31             ¦         37      ¦ 
¦    1000   ¦               ¦       30             ¦         36      ¦ 
+--------------------------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: + sense límit, - 10 mm 
- Llargària:  ± 30 mm 
- Rectitud:  <= 0,125% llargària del tub 
- Ovalitat: 
     - Diàmetre nominal <= 200:  Mateixa tolerància que Diàmetre Exterior 
     - Diàmetre nominal de 250 a 600:  <= 1% 
     - Diàmetre nominal > 600:  <= 2% 
Característiques dimensionals i toleràncies: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre¦Diàmetre        ¦Gruix           ¦Gruix         ¦Ample    ¦ 
¦Nominal ¦exterior        ¦paret           ¦revest.       ¦fisures  ¦ 
¦        ¦                ¦                ¦interior      ¦ màxim   ¦ 
¦--------¦----------------¦----------------¦--------------¦---------¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦ (mm) ¦ (mm)   ¦ (mm)  ¦ (mm)  ¦ (mm) ¦  (mm)   ¦ 
¦        ¦         ¦+1 mm ¦        ¦ +sense¦       ¦      ¦         ¦ 
¦        ¦         ¦      ¦        ¦ límit ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦   60   ¦  77     ¦ -1,2 ¦  6,0   ¦ - 1,3 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦   80   ¦  98     ¦ -2,7 ¦        ¦       ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
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¦  100   ¦ 118     ¦ -2,8 ¦  6,1   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  125   ¦ 144     ¦ -2,8 ¦  6,2   ¦ - 1,4 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  150   ¦ 170     ¦ -2,9 ¦  6,3   ¦ - 1,5 ¦  3,5  ¦ -1,5 ¦   0,8   ¦ 
¦  200   ¦ 222     ¦ -3,0 ¦  6,4   ¦ - 1,5 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  250   ¦ 274     ¦ -3,1 ¦  6,7   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  300   ¦ 326     ¦ -3,3 ¦  7,2   ¦ - 1,6 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  350   ¦ 378     ¦ -3,4 ¦  7,7   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  400   ¦ 429     ¦ -3,5 ¦  8,1   ¦ - 1,7 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  450   ¦ 480     ¦ -3,6 ¦  8,6   ¦ - 1,8 ¦  5    ¦ -2,0 ¦   1,0   ¦ 
¦  500   ¦ 532     ¦ -3,8 ¦  9,0   ¦ - 1,8 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  600   ¦ 635     ¦ -4,0 ¦  9,9   ¦ - 1,9 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦--------¦---------¦------¦--------¦-------¦-------¦------¦---------¦ 
¦  700   ¦ 738     ¦ -4,3 ¦ 10,8   ¦ - 2,0 ¦       ¦      ¦         ¦ 
¦  800   ¦ 842     ¦ -4,5 ¦ 11,7   ¦ - 2,1 ¦  6    ¦ -2,5 ¦   1,2   ¦ 
¦  900   ¦ 945     ¦ -4,8 ¦ 12,6   ¦ - 2,2 ¦       ¦      ¦    ¦ 
¦ 1000   ¦1048     ¦ -5,0 ¦ 13,5   ¦ - 2,3 ¦       ¦      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 9 
Tolerància gruix paret: 
     - Gruix paret 6 mm:  - 1,3 mm 
     - Gruix paret > 6 mm:  - (1,3 + 0,001 Diàmetre nominal) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 
 
ACCESSORIS: 
En les seccions circulars de les peces, 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. 
En els accessoris de reducció, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
En la unió per testa, els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
En els maniguets amb un extrem llis, aquest ha d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
La superfície interior dels maniguets de connexió ha d'estar recoberta amb una capa de 0,35 micres de gruix de 
resines epoxi aplicades per electroforesi. 
En el con de reducció, els extrems de la peça han de ser en forma de campana, amb brida fixa per a fer les unions, o 
bé, llisos, segons el tipus d'unió previst. 
Les característiques dimensionals han de complir les especificacions de la UNE-EN 545. 
Gruix paret i pressió de prova hidràulica: 
+----------------------------------+ 
¦Diàmetre ¦ Gruix ¦ Pressió prova  ¦ 
¦Nominal  ¦ paret ¦  hidràulica    ¦ 
¦ (mm)    ¦  (mm) ¦     (bar)      ¦ 
¦---------¦-------¦----------------¦ 
¦>= 80    ¦  7,0  ¦     25         ¦ 
¦  100    ¦  7,2  ¦     25         ¦ 
¦  125    ¦  7,5  ¦     25         ¦ 
¦  150    ¦  7,8  ¦     25         ¦ 
¦  200    ¦  8,4  ¦     25         ¦ 
¦  250    ¦  9,0  ¦     25         ¦ 
¦  300    ¦  9,6  ¦     25         ¦ 
¦  350    ¦ 10,2  ¦     16         ¦ 
¦  400    ¦ 10,8  ¦     16         ¦ 
¦  500    ¦ 12,0  ¦     16         ¦ 
¦  600    ¦ 13,2  ¦     16         ¦ 
¦  700    ¦ 14,4  ¦     10         ¦ 
¦  800    ¦ 15,6  ¦     10         ¦ 
¦  900    ¦ 16,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1000    ¦ 18,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1200    ¦ 20,4  ¦     10         ¦ 
¦ 1400    ¦ 22,8  ¦     10         ¦ 
¦ 1500    ¦ 24,0  ¦     10         ¦ 
¦ 1600    ¦ 25,2  ¦     10         ¦ 
¦ 1800    ¦ 27,6  ¦     10         ¦ 
+----------------------------------+ 
 
Gruix paret = K(0,5 + 0,001 Diàmetre nominal). K = 12 
Facilitat de mecanització (duresa superficial):  <= 250 Brinell 
Allargament fins al trencament:  >= 5% 
Gruix de la capa de recobriment:  >= 70 micres 
Toleràncies: 
- Gruix paret:  + sense límit 
     - Gruix paret 7 mm:  - 2,3 mm 
     - Gruix paret > 7 mm:  - (2,3 + 0,001 Diàmetre nominal) mm 
- Llargària: 
     - Unions de campana:  ± 20 mm 
     - Unions embridades:  ± 10 mm 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE-EN 545. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
TUBS: 
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
La disposició dels tubs en les piles pot ser: 
- Amb els extrems de campana capiculats per capes 
- Amb els extrems de campana tots en el mateix sentit. Cada capa s'ha de separar mitjançant separadors 
- Amb els extrems de campana capiculats en els tubs d'una mateixa capa i girant cada capa 90° respecte de la inferior 
Màxim nombre de capes en la pila en funció de la disposició dels tubs: 
+-----------------------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦       Extrems        ¦  Extrems en el mateix sentit o  ¦ 
¦  (mm)  ¦ capiculats per capes ¦ capiculats en una mateixa capa  ¦ 
¦        ¦                      ¦i girant cada capa 90° respecte  ¦ 
¦        ¦                      ¦         de la inferior          ¦ 
¦--------¦----------------------¦---------------------------------¦ 
¦   60   ¦          89          ¦               33                ¦ 
¦   80   ¦          70          ¦               30                ¦ 
¦  100   ¦          58          ¦               27                ¦ 
¦  125   ¦          47          ¦               24                ¦ 
¦  150   ¦          40          ¦               22                ¦ 
¦  200   ¦          31          ¦               18                ¦ 
¦  250   ¦          25          ¦               16                ¦ 
¦  300   ¦          21          ¦               14                ¦ 
¦  350   ¦          18          ¦               12                ¦ 
¦  400   ¦          16          ¦               11                ¦ 
¦  450   ¦          14          ¦               10                ¦ 
¦  500   ¦          12          ¦                8                ¦ 
¦  600   ¦          10          ¦                7                ¦ 
¦  700   ¦           7          ¦                5                ¦ 
¦  800   ¦           6          ¦                4                ¦ 
¦  900   ¦           5          ¦                4                ¦ 
¦ 1000   ¦           4          ¦                3                ¦ 
+-----------------------------------------------------------------+ 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 545:1995 Tubos accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las canalizaciones de 
agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
 
 

BF4 - TUBS D'ACER INOXIDABLE 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub d'acer inoxidable i els accessoris per a realitzar les unions entre tubs. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tub obtingut per la conformació mecànica d'una banda d'acer, soldada longitudinalment “a tope”, per soldatge 
elèctric. 
- Valona: 
- Brida: Peça per unir a l'extrem d'un tub llis i que permetrà connectar accesoris o aparells amb unió de brides 
fixes 
- Brida cega: Tapa per unir a una brida fixa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 han de tenir les superfícies interior i exterior llises. 
No s'admet l'emmascarament de defectes superficials. 
Els elements s'han de fabricar amb acer del tipus F 3504 (X6 Cr Ni 19-10) segons norma UNE 36-016. 
Composició química: 
+-----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦  Element  ¦ Carboni ¦ Silici ¦ Manganès ¦  Fòsfor  ¦  Sofre  ¦  Crom  ¦  Níquel   ¦ 
¦-----------¦---------¦--------¦----------¦----------¦---------¦--------¦-----------¦ 
¦  % sobre  ¦ <= 0,08 ¦<= 1,00 ¦ <= 2,00  ¦ <= 0,045 ¦<= 0,030 ¦ 17,00 -¦  8,00 -   ¦ 
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¦  colada   ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦ 20,00  ¦  13,00    ¦ 
¦-----------¦---------¦--------¦----------¦----------¦---------¦--------¦-----------¦ 
¦Tolerància ¦ ± 0,005 ¦± 0,050 ¦ ± 0,040  ¦  ± 0,005 ¦ ± 0,005 ¦ ± 0,200¦  ± 0,150  ¦ 
¦% producte ¦         ¦        ¦          ¦          ¦         ¦        ¦           ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------------------+ 
Les característiques mecàniques es determinen d'acord amb l'assaig de tracció de tubs (UNE 7-474) i amb l'assaig de 
duresa Brinell(UNE_EN_ISO 6506/1). 
Límit elàstic convencional Rpn:  >= 205 MPa 
Resistència a la tracció Rm:  500 MPa 
Allargament al trencament:  >= 40 % 
Duresa Brinell:  <= 192 HB 10/3000/15 
Pressió de treball a temperatura ambient:  13 bar 
Temperatura d'ús:  - 10°C - + 110°C 
Toleràncies: 
- Sobregruix interior del cordó de soldadura:  <= 0,2 mm 
- Diàmetre nominal exterior:  ± 0,2% 
- Gruix de la paret:  ± 10% 
 
ACCESSORIS: 
En la unió amb brida, el material per a formar els junts ha de tenir un gruix > 3 mm i una duresa Shore màxima de 
70°. 
 
TUBS: 
Els tubs s'han de designar amb els símbols següents: 
- La lletra "T" 
- El diàmetre nominal expresat en milímetres 
- La lletra "I" indicativa d'acer inoxidable 
- La designació de la norma (UNE 19-049) 
Cada tub ha de tenir impreses i fàcilment llegibles les dades següents: 
- La marca del fabricant 
- El diàmetre nominal 
- El gruix de la paret 
- La designació segons la norma UNE 19-049 
Els tubs de diàmetres de 25 - 60 mm han de complir el doblegat "a tope" d'acord amb la norma UNE 7-211, amb un angle 
de corbat = 180°. 
Ha de complir l'esbocat cònic segons la norma UNE 7-209 amb un angle de conicitat = 60°. 
El tub ha de ser recte. 
Els tubs, si no s'especifica el contrari, han de tenir el cordó interior de soldadura. 
Característiques dimensionals: 
+------------------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Gruix de la ¦ Massa lineal  ¦ 
¦     exterior     ¦    paret    ¦    (kg/m)     ¦ 
¦       (mm)       ¦    (mm)     ¦               ¦ 
¦        50        ¦     7       ¦      8        ¦ 
¦        60        ¦     10      ¦      12,4     ¦ 
¦        75        ¦     7,5     ¦      13,5     ¦ 
¦        100       ¦     10      ¦      24,5     ¦ 
¦        125       ¦     12,5    ¦      38,2     ¦ 
¦        150       ¦     10      ¦      34,6     ¦ 
¦        200       ¦     8       ¦      38,6     ¦ 
+------------------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Massa lineal:  ± 10% 
Llargària: 
- Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm 
- Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Sense que s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
TUBS: 
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
 
 

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 
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        ¦ 
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦ 
¦     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. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
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En instal.lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per al subministre de sistemes de 
calefacció o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de 
pressió de la xarxa fins a l'entrada del sistema de caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici. 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En instal.lacions en àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, emprades per al transport, distribució o 
emmagatzematge de gas o gasoil per al subministre de sistemes de calefacció o refrigeració d'edifici, des del dipòsit 
d'emmagatzematge exterior o l'ultima unitat de reducció de pressió de la xarxa fins a l'entrada del sistema de la 
caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
En instal.lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà. 
En instal.lacions en àrees subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, emprades per al transport, evacuació o 
emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà. 
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 
     - Toleràncies dimensionals 
     - Resistència a les altes temperatures 
     - Soldabilitat 
     - Estanquitat: gasos i líquids 
     - Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 
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 de l'element 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. 
 
 

BF53 - TUBS DE COURE RECUIT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure recuit per a instal·lacions portadores de fluids. 
 
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 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):  R220 (recuit). Resistència mínima a la tracció 220 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: 
- Diàmetre =< 28 mm:  Rotlles de 25 m o 50 m 
- Diàmetre > 28 mm i =< 54 mm:  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        ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
- 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        ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Les dimensions i les toleràncies s'han de comprovar després d'un recalibratge previ. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Els tubs de diàmetre nominal <= 28 mm s'han de subministrar en rotlles i els de diàmetre nominal > 
28 mm en forma de tubs rectes. 
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de 
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, 
realitzat pel laboratori notificat 
En instal.lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per al subministre de sistemes de 
calefacció o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de 
pressió de la xarxa fins a l'entrada del sistema de caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici. 
     - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte 
En instal.lacions en àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, emprades per al transport, distribució o 
emmagatzematge de gas o gasoil per al subministre de sistemes de calefacció o refrigeració d'edifici, des del dipòsit 
d'emmagatzematge exterior o l'ultima unitat de reducció de pressió de la xarxa fins a l'entrada del sistema de la 
caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici. 
     - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
En instal.lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà. 
En instal.lacions en àrees subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, emprades per al transport, evacuació o 
emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà. 
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 
     - Toleràncies dimensionals 
     - Resistència a les altes temperatures 
     - Soldabilitat 
     - Estanquitat: gasos i líquids 
     - Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i els 
tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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. 
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BF5A - TUBS DE COURE SEMIDUR PER A INSTAL·LACIONS FRIGORIFIQUES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de coure semidur per a instal.lacions frigorífiques. 
 
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. 
Els tubs han d'estar lliures de defectes que puguin ser perjudicials per al seu ús. 
 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
La designació del tub ha de constar de: 
- La denominació (tub de coure) 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- La designació de l'estat de tractament segons la norma UNE-EN 12735-1 
- Les dimensions nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix nominal 
Composició del material: 
- Cu+Ag:  => 99,90% 
- Fòsfor:  0,015% =< P =< 0,040% 
Aquest tipus de coure es denomina, indistintament, com Cu-DHP o CW024A. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a la tracció:  => 250 Mpa 
- Allargament:  => 30% 
- Duresa (HV 5):  75 a 100 
Les característiques geomètriques dels tubs, així com les seves toleràncies s'han de mantenir dintre dels paràmetres 
especificats per la norma UNE-EN 12735-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En barres de 3 m, 5 m o 6 m. Han d'estar embalats en lots de les mateixes mides i estat de 
tractament. 
S'han de subministrar amb els extrems tapats de manera que es mantinguin les condicions de netedat interna del tub en 
les condicions normals de manipulació i emmagatzematge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes. 
 
TUBS SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 12735: 
Cada embalatge a d'indicar, com a mínim la següent informació de manera llegible i indeleble: 
- El número d'aquesta norma europea (EN 12735-1) 
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret 
- Quantitat 
- Estat de tractament 
- Marca d'identificació del fabricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE-EN 12735-1:2001 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para aire acondicionado y 
refrigeración. Parte 1: Tubos para canalizaciones. 
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PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 01  TREBALLS PREVIS - ENDERROCS
SUBCAPITOL I 11  TREBALLS PREVIS

1 K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa
de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 180,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 01  TREBALLS PREVIS - ENDERROCS
SUBCAPITOL I 12  ENDERROCS

1 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,800 9,500 93,100 C#*D#*E#*F#
2 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 Construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,100

2 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,500 8,500 72,250 C#*D#*E#*F#
2 4,000 5,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 9,800 9,500 93,100 C#*D#*E#*F#
4 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
5 Construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,350

3 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 8,500 0,600 2,700 13,770 C#*D#*E#*F#
2 4,000 0,800 0,600 1,600 3,072 C#*D#*E#*F#
3 1,000 1,600 0,600 2,400 2,304 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,600 0,600 3,000 2,160 C#*D#*E#*F#
5 7,000 0,500 3,000 10,500 C#*D#*E#*F#
6 7,000 0,300 3,000 6,300 C#*D#*E#*F#
7 9,000 0,500 2,900 13,050 C#*D#*E#*F#
8 Obertures façanes 0,700 0,500 1,200 0,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 51,576

EUR

PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 2

4 K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 1,400 0,700 0,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,780

5 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

12 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Construcció auxiliar pati 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Casa 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

13 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14 K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i
carrega de runa sobre camió o contenidor

EUR



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 46,000 0,100 3,000 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,800

16 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 160,000

18 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana nord 13,000 4,800 62,400 C#*D#*E#*F#
2 Façana sud 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
4 Façana est 9,000 6,000 54,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 5,500 3,000 33,000 C#*D#*E#*F#
6 Modul ext 2,000 20,500 3,000 123,000 C#*D#*E#*F#
7 A descontar forats -1 1,300 2,000 -2,6 C#*D#*E#*F#
8 -2 1,000 2,000 -4 C#*D#*E#*F#
9 -2 1,300 1,200 -3,12 C#*D#*E#*F#

10 -8 0,700 1,200 -6,72 C#*D#*E#*F#
11 -,6 0,800 1,500 -,72 C#*D#*E#*F#
12 Mitgera 18,000 3,000 54,000 C#*D#*E#*F#
13 Jambas 25,000 0,600 1,400 21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 398,240

19 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 8,500 8,500 0,120 8,670 C#*D#*E#*F#
2 3,500 4,500 0,120 1,890 C#*D#*E#*F#
3 6,000 2,500 0,120 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Rases 20,000 0,400 0,120 0,960 C#*D#*E#*F#
5 Construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,320

EUR

PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 4

20 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Solera 8,500 8,500 0,150 10,838 C#*D#*E#*F#
2 4,000 3,000 0,750 9,000 C#*D#*E#*F#
3 Solera construcció auxiliar pati 13,000 0,200 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,438

21 E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS CONFORMATS DE FIBROCIMENT AMB AMIANT UBICATS EN COBERTA
DE 20 M2 APROX. INCLOENT CARREGA, TRANSPORT I GESTIÓ A L'ABOCADOR AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES DE PERMISOS DE CAP TIPUS).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

22 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

23 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

24 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

25 K21JJ01A u Arrancada d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre comió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

26 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 211,350 0,150 1,300 41,213 C#*D#*E#*F#
2 10,000 1,300 13,000 C#*D#*E#*F#
3 51,576 1,300 67,049 C#*D#*E#*F#
4 5,780 0,150 0,130 0,113 C#*D#*E#*F#
5 13,800 0,050 1,300 0,897 C#*D#*E#*F#
6 160,000 0,050 1,300 10,400 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 5

7 398,240 0,030 1,300 15,531 C#*D#*E#*F#
8 13,320 0,150 1,300 2,597 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,800

27 K2182232 m2 Sanejament mur interior construcció auxiliar que inclou repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 02  FONAMENTS

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 3,000 8,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2 E2R34269 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata rampa transversal 3,000 0,800 0,800 0,480 0,922 C#*D#*E#*F#
2 0,500 0,800 0,480 0,192 C#*D#*E#*F#
3 Sabata paret càrrega 1,000 8,000 0,400 1,200 3,840 C#*D#*E#*F#
4 Sabata murs rampa 0,800 2,400 0,400 1,200 0,922 C#*D#*E#*F#
5 Sabata mura rampa 0,800 7,500 0,400 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
6 Sabata murs rampa 0,800 0,500 0,400 1,200 0,192 C#*D#*E#*F#
7 Sabata murs rampa 0,800 1,000 0,400 1,200 0,384 C#*D#*E#*F#
8 3,000 8,000 0,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#
9 3,000 8,000 0,400 1,200 11,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,372

3 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 0,800 2,400 1,920 C#*D#*E#*F#
3 0,800 7,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 0,800 0,500 0,400 C#*D#*E#*F#
5 0,800 1,000 0,800 C#*D#*E#*F#
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6 0,250 43,000 0,500 5,375 C#*D#*E#*F#
7 0,800 0,800 3,000 1,920 C#*D#*E#*F#
8 0,500 0,800 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,815

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 8,000 0,400 6,400 C#*D#*E#*F#
2 2,000 1,000 0,400 0,800 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,800 0,400 0,960 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,400 0,400 1,920 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,800 0,400 5,440 C#*D#*E#*F#
6 2,000 3,000 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,920

5 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 des de camió

AMIDAMENT DIRECTE 17,920

6 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Longitud fonament paret càrrega 7,000 0,620 8,800 38,192 C#*D#*E#*F#
2 Transversal fonament paret càrrega 40,000 0,890 1,800 64,080 C#*D#*E#*F#
3 Longitud fonament paret càrrega 6,000 0,620 12,600 46,872 C#*D#*E#*F#
4 Transversal fonament paret càrrega 57,000 0,890 1,600 81,168 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,312

7 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata paret càrrega 1,000 8,000 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
2 Sabata murs rampa 0,800 2,400 0,400 0,768 C#*D#*E#*F#
3 Sabata mura rampa 0,800 7,500 0,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Sabata murs rampa 0,800 0,500 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#
5 Sabata murs rampa 0,800 1,000 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#
6 Sabata rampa transversal 3,000 0,800 0,800 0,400 0,768 C#*D#*E#*F#
7 0,500 0,800 0,400 0,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,776

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 03  SANEJAMENT
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1 ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F de D. 110 mm, incluïdes les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i lliscada interiorment

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 ED354552 U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 ED5GU001 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 cm de fondària, amb
bastidor i reixa de fosa gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

5 ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de D. 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb
formigó (Residus petris 0,01275m3, plàstic 0,00653m3)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

6 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 0,250 43,000 0,500 5,375 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,375

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 04  ESTRUCTURES

1 14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d' acer en barres
corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,06
m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sostre pl. baixa - dormitoris 4,200 8,350 35,070 C#*D#*E#*F#
2 Sostre pl. baixa - estar-menjador 4,200 8,350 35,070 C#*D#*E#*F#
3 Sostre pl. baixa - rebedor 3,850 5,000 19,250 C#*D#*E#*F#
4 Sostre pl. 1ª - dormitoris 4,200 8,600 36,120 C#*D#*E#*F#
5 Sostre pl. 1ª - estar.menjador 4,200 8,600 36,120 C#*D#*E#*F#
6 Sostre pl. 1ª - rebedor 3,850 5,300 20,405 C#*D#*E#*F#
7 Rampa 1er tram 4,300 1,200 5,160 C#*D#*E#*F#
8 Rampa 1er replà 2,500 1,200 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Rampa 2ª tram 4,300 1,200 5,160 C#*D#*E#*F#

10 Rampa 2º replà 1,500 1,200 1,800 C#*D#*E#*F#
11 Sostre construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,155

2 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a cèrcols de directriu recta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arrancada de rampa 1,300 0,300 0,390 C#*D#*E#*F#
2 Replà de rampa 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
3 Mitjana de rampa 2,000 6,000 0,300 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,490

3 E4D81501 m2 Repicat manual de parets existents de càrrega per l'empotrament de 25 cm de cèrcol perimetral.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pl. Baixa laterals nord i sud edif.
principal

2,000 8,500 0,300 5,100 C#*D#*E#*F#

2 Pl. Baixa laterals est i oest edif.
principal

2,000 8,500 0,300 5,100 C#*D#*E#*F#

3 Pl. Baixa laterals nord i sud rebedor 2,000 3,800 0,300 2,280 C#*D#*E#*F#
4 Pl. Baixa laterals est i oest rebedor 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
5 Pl. 1ª laterals nord i sud edif. principal 2,000 8,500 0,300 5,100 C#*D#*E#*F#
6 Pl. 1ª laterals est i oest edif. principal 2,000 8,500 0,300 5,100 C#*D#*E#*F#
7 Pl. 1ª lateraks nord i sud rebedor 2,000 3,800 0,300 2,280 C#*D#*E#*F#
8 Pl. 1ª laterals est i oest rebedor 2,000 5,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#
9 Rampa 1er tram 5,800 0,300 1,740 C#*D#*E#*F#

10 Rampa 2on tram 5,000 0,300 1,500 C#*D#*E#*F#
11 Rampa 2on replà 1,300 0,300 0,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,590

4 E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER AL RECALÇAMENT DELS
MURS DE CÀRREGA DEL REBEDOR D'ENTRADA A L'HABITATGE DE PLANTA BAIXA DE LONGITUD S
3,7+5,3+3,7 M TOTAL 12,7 ML PER BAIXAR LA COTA DE PAVIMENT 40 CM. EL RECALÇAMENT ES FARÀ
PER TRAMS D'1 METRE NO CONSECUTIUS, MITJANÇANT L'EXCAVACIÓ, DESPULLATGE DEL
FONAMENT I COL.LOCACIÓ A SOTA DE DAU DE FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I 13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS HA-30/B/20/IIIA,
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90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC 500 N/MM2,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 05  RAM DE PALETA

1 E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE 29X14X10 CM I UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 150 KP/CM2, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:4 (M-80), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 0,140 8,300 2,450 2,847 C#*D#*E#*F#
2 P1 0,140 8,300 2,800 3,254 C#*D#*E#*F#
3 PB Mur rampa 0,140 6,000 3,300 2,772 C#*D#*E#*F#
4 PB Rampa tanca 0,140 4,100 2,900 1,665 C#*D#*E#*F#
5 Fusteria PB F1 2,000 0,140 2,800 1,400 1,098 C#*D#*E#*F#
6 F6 0,140 2,200 1,700 0,524 C#*D#*E#*F#
7 PE2 0,140 1,100 2,400 0,370 C#*D#*E#*F#
8 Fusteria P1 F9 0,140 2,100 1,100 0,323 C#*D#*E#*F#
9 F8 0,140 1,600 1,100 0,246 C#*D#*E#*F#

10 Xemeneies 2,000 0,140 2,100 1,100 0,647 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,140 10,000 0,500 1,400 C#*D#*E#*F#
12 Pretil coberta 2,000 0,140 6,100 0,500 0,854 C#*D#*E#*F#
13 Sabata rampa transversal 4,000 0,140 1,200 2,000 1,344 C#*D#*E#*F#
14 Trasdossat cos annex 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
15 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,644

2 E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN FORMAT PER A REVESTIR, AL TERRA ES COL·LOCARÀ BANDA
SEPARADORA DE POREX O SURO D'1 CM, LA PARET ES DEIXARÀ 2 CM SEPARADA DEL FORJAT QUE
ES SEGELLARÀ POSTERIORMENT AMB GUIX, S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE LLIGADES AMB PARETS
DE ALTRA TIPUS DE MAÓ ( PER EXEMPLE AMB GERO) JA REALITZADES AMB ANTERIORITAT, ES
FARAN 4 UNIONS PER ALÇADA DE 2,50, CADA UNIÓ SERÀ DE COM A MÍNIM 1 PEÇA SENCERA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany 2,000 4,100 2,450 20,090 C#*D#*E#*F#
2 2,000 2,450 4,900 C#*D#*E#*F#
3 1,300 2,450 3,185 C#*D#*E#*F#
4 P1 Bany 2,000 4,100 2,900 23,780 C#*D#*E#*F#
5 2,000 3,050 6,100 C#*D#*E#*F#
6 1,300 2,450 3,185 C#*D#*E#*F#
7 Shunt PB B 1,100 2,450 2,695 C#*D#*E#*F#
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8 Shunt PB C 1,100 2,450 2,695 C#*D#*E#*F#
9 Shunt P1 B 1,100 3,100 3,410 C#*D#*E#*F#

10 Shunt P1 C 1,100 2,450 2,695 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,735

3 E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER LA RESTAURACIÓ BALCÓ,
INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de pintura antioxidant de elements estructurals de ferro del sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i posterior paviment a escollir per DF

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA RECONSTRUCCIÓ I
REPARACIÓ DE LES FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ D'ESQUERDES MITJANÇANT GRAPES D'ACER
INOX. COL.LOCADES CADA 30 CM I DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML D'ESQUERDES,
RECUPERACIÓ D'EMMARCATS EXTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL 6 UNITATS DE MIDES 3X3,5 M
APROX. MITJANÇANT ARREBOSSAT I PINTAT DELS MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE LES PARTS
MALMESES.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA REPARACIÓ I
RECONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS, COM ARA LA REPARACIÓ DELS ARCS,
INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMPIT, PRETILS DE COBERTA, AMPITS I SÒCOLS EXISTENTS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 15117M02 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de pendents amb
argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE 30 CM DE ALT PER A REVESTIR, FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB MORTER DE CIMENT 1:8,
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC DE 40 CM DE DESENVOLUPAMENT DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB PINTURA FEB-REVETON ACABAT RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB FIXACIÓNS MECANIQUES.
SEGONS DETALL

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pretil coberta construcció auxiliar pati 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#
3 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,100

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 06  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

1 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície ranurada i col.locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,800 9,500 93,100 C#*D#*E#*F#
2 2 aigües 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 1 aigua
4 Coberta construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,100

2 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,800 9,500 93,100 C#*D#*E#*F#
2 2 aigües 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 1 aigua

TOTAL AMIDAMENT 119,100

3 E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica de color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim, col.locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Coberta 9,800 9,500 93,100 C#*D#*E#*F#
2 2 aigües 6,500 4,000 26,000 C#*D#*E#*F#
3 1 aigua

TOTAL AMIDAMENT 119,100

4 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 13,000
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5 E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

6 E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 40 mm de gruix, de
0,85 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB F4 2,000 1,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
2 F6 1,000 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
3 PE2 0,500 2,400 1,200 C#*D#*E#*F#
4 F9 + F8 1,400 1,100 1,540 C#*D#*E#*F#
5 Trasdossat cos annex 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#
6 4,800 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,240

7 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

8 E711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de
betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 50 g/m2, adherides amb oxiasfalt
OA 90/40 prèvia imprimació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

9 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#
2 8,500 8,000 68,000 C#*D#*E#*F#
3 4,500 5,000 22,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,000

10 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix,
col.locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 3,500 17,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,500

11 E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb
dos cantells en escaire, col.locada amb morter asfaltic mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,100

12 E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb tacs d'expansió cada 75 cm

AMIDAMENT DIRECTE 16,100

14 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 K7P111C1 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de paredat de 50 cm de gruix de mitjana, a una
cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 5 perforacions perpendiculars a la base del mur, a
portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 12 mm de
diàmetre, amb una fondària de 4/5 parts del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb
broquets de pressió alta de producte hidrofugant tipus InjectoCream-100 de Sika de base àcid silícic i
hidrofugant i obturament amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,100 2,000 16,200 C#*D#*E#*F#
2 8,050 2,000 16,100 C#*D#*E#*F#
3 3,570 2,000 7,140 C#*D#*E#*F#
4 4,840 4,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,280

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 07  REVESTIMENTS

1 E825124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt, de
26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany PB 2,000 4,700 2,400 22,560 C#*D#*E#*F#
2 Bany P1 2,000 4,700 2,400 22,560 C#*D#*E#*F#
3 Cuines 2,000 4,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
4 PB/P1 2,000 3,000 1,500 9,000 C#*D#*E#*F#
5 SAF 4,000 1,500 2,200 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,320
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2 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Idem partida repicat arrebossat 398,240 398,240 C#*D#*E#*F#
2 Barana central rampa 2,000 5,700 1,200 13,680 C#*D#*E#*F#
3 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
5 Jambas 25,000 0,600 1,900 28,500 C#*D#*E#*F#
6 Xemeneies 2,000 2,100 1,100 4,620 C#*D#*E#*F#
7 Nou forjat annex 2,000 18,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 496,640

3 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB rebedor 2,000 3,500 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,500 2,400 21,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
4 P1 rebedor 2,000 3,500 2,600 18,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,500 2,600 23,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

4 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de estàndard (A) i gruix 15 mm, col.locada sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions mecàniques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 4,000 8,500 2,400 81,600 C#*D#*E#*F#
2 P1 2,000 8,500 2,600 44,200 C#*D#*E#*F#
3 2,000 8,500 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 159,800

5 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Bany PB 0,000 4,000 2,000 0,000 C#*D#*E#*F#
2 Distribuidor P1 1,500 2,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra, remolinat

AMIDAMENT DIRECTE 79,320
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7 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB Annex 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 P1 Annex 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Annex 2 4,000 3,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Sostre construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,000

8 E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús
corrent (GP) de designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mur exterior pati 22,300 2,200 49,060 C#*D#*E#*F#
2 Mur interior pati 13,000 3,000 39,000 C#*D#*E#*F#
3 16,000 2,200 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 123,260

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 08  PAVIMENTS

1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
sobre làmina de polietilè

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 8,500 8,500 72,250 C#*D#*E#*F#
2 Rebedor 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Annex 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Ext 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,250

2 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 8,500 8,500 72,250 C#*D#*E#*F#
2 Rebedor 5,000 4,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Annex 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Ext 7,000 5,000 35,000 C#*D#*E#*F#
5 3,200 2,500 8,000 C#*D#*E#*F#
6 Construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 160,250

3 E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arancada rampa 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2,
com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB annex 3,500 4,700 16,450 C#*D#*E#*F#
2 PB casa 8,100 8,000 64,800 C#*D#*E#*F#
3 P1 annex 3,700 5,000 18,500 C#*D#*E#*F#
4 P1 Casa 8,100 8,000 64,800 C#*D#*E#*F#
5 Construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 177,550

5 E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un
cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB 9,000 0,900 8,100 C#*D#*E#*F#
2 P1 8,000 0,900 7,200 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,200

6 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB
2 EMC 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
4 H1, H2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
6 D 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 A 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

10 P1
11 EMC 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
12 2,000 4,000 8,000 C#*D#*E#*F#
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13 H1, H2 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
14 4,000 3,200 12,800 C#*D#*E#*F#
15 D 2,000 1,500 3,000 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
17 A 2,000 4,500 9,000 C#*D#*E#*F#
18 2,000 3,500 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 151,600

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 91  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

1 1G224200 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 90 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits incloses totes les
regates i ajudes de paleta inclòs contadors i conexió a xarxa general. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació provada, comprovada i legalitzada cumplint tot el reglament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR
FORMIGONAT, DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 GHNABLL1 u Instal.lació provada, comprovada de llumenera decorativa exterior iGuzzini model Walky BG01 amb caixa per
empotrar iGuzzini BZH2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 Rampa 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 GH1313L2 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de iGuzzini códig
5015 per a distribuïdor segons plànol I03.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 GH1313L3 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de iGuzzini códig
5031 per a sala d'estar i dormitoris segons plànol I03.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 GH328QL3 u Instal.lació provada i comprovada Llumenera decorativa tipus aplic per a bany model Anyway de iGuzzini códig
SD76 per a sala d'estar i dormitoris segons plànol I03.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR

PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 18

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 92  INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ

1 1E221062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 90 m2 amb radiador d'alumini i caldera de gas
amb cremadors atmosfèrics de gas natural incloses totes les regates i ajudes de paleta. Tot segons plànols de
projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada, posada en marxa i legalitzada cumplint tot el
reglament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 93  INSTAL.LACIÓ FONTANERIA

1 1J414000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 90 m2 de superfície incloses totes les regates i ajudes de paleta,
inclòs contador i conexió a xarxa general , egons plànol de projecte, amb instal.lació provada complint tot el
reglament vigent i degudament legalitzada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa, aixetes, braç de dutxa i plat de dutxa rectang. acrílic NEODAIQUIRI 1500x700x40
de ROCA de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir,
col.locada sobre suports regulables

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre un peu

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de porcellana vitrificada amb aixeta de pas, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions murals

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EJ124256 u Desguassos de tot el bany, instal.lats i en funcionament, incloent desguàs banyera, desguàs lavabo, sifó lavabo,
desguàs bidet, sifó bidet.
Tot conectat i en funcionament.
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EJ3817D7 u Desguassos de la cuina, instal.lats i en funcionament, incloent desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA D'AIGÜES.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR
FORMIGONAT, DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 94  INSTAL.LACIÓ DE GAS

1 EK126227 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de
diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar,
pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EK213366 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 50 m3/h, com a màxim,
sense vàlvula de seguretat, embridat, muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 EK221466 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de
pressió, muntada entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre tubs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h
(n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EK621160 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE
80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 22
mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 EKK15111 u Reixeta de ventilació estampada alumini  de 15x15 cm, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Contadors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitatge PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Habitatge P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,7 mm,
acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatge PB 21,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitatge P1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

10 EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,6 mm,
acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatge PB 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitatge P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla mascle G 1/2'', amb
obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatge PB 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Habitatge P1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 1G11E314 U ESCOMESA GAS
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA DE
DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR
FORMIGONAT, DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 95  INSTAL.LACIÓ DE CAPTADORS SOLARS
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1 1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per a edifici plurifamiliar de 2 habitatges, amb 2 captadors solars plans amb una
superfície activa de 3,8 m2, amb acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els
captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de connexió
necessaris per a la seva instal.lació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 96  PRESA DE TERRA

1 PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES PER INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA
Instal.lació de presa de terra de l'edifici, inclou construcció d'arquetes per col.locació d'electrode i presa de terra
de l'instal.lació, col.locació de piqueta de connexió a terra de 2,5 m d'alçada i 20 mm de diàmetre tipus standard
i clavada a terra, amb abraçadora i suministre de cable de coure de 3,5 mm2 per circuits de terra, amb 5 punts
de comprovació, segons reglament de baixa tensió.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 97  EQUIPAMENTS I CUINA

1 PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT CUINA

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 09  INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL I 98  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ

1 1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i dades, cablejat a punts a conexió, antena comunitària TV/FM, subministrament de
telefonia, certificació enllaç veu i dades, registres i emissions de certificats de la qualitat de la transmissió
d'acord amb la classe d'enllaç i categoria dels seus components, timbres, video porter electrònic, ajuts de paleta
comunicacions. Tot segons plànols de projecte. Instal.lació completament acabada, provada, comprovada,
posada en marxa  i legalitzada cumplint tot el reglament.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 10  FUSTERIA DE FUSTA I METÀLICA

1 1A221331 u P1 - Porta interior de fusta, envernissada, segons plànol nº 26, amb porta de fulles batents de fusta de roure,
d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
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2 1A221332 u P2 - Porta corredera tipus KRONA INTERIOR de fusta, envernissada, segons plànol nº 26, amb porta
corredera de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà
per a porta de fusta, folrat de bastiment i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Inclosos ferratges qualitat
alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons planol de detall nº26, de fusta de pi per a envernissar, amb llibret mòbil, amb
dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
2 F2 4,000 1,600 6,400 C#*D#*E#*F#
3 F3 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 F4 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
5 F5 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
6 F6 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 F7 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
8 F8 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
9 F9 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,900

4 EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella,segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x142 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella,segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 94x167 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4
de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 85x186 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 80x170 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 80x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
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vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents,
per a un buit d'obra aproximat de 65x154 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, per a un buit
d'obra aproximat de 65x127 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 65x77 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 65x104 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

13 EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26-2 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 40x44 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de
fusteries nº 26-2 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 50x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X 210 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE LLISA DE FUSTA DE ROURE DE 40 MM AMB TRES PUNT DE TANCAMENT I
ANTIPALANCA, AMB PERFILERIA D'ACER INOX.
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM.
DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
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INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta Baixa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Planta Primera 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

16 EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB
UNA FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM.
DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I
DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM.
DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 11  MANYERIA

1 EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons plànol de fusteries nº 26, amb reixa de dimensions 210x110 cm amb bastiment
perimetral de perfils L 30x30 mm, emparrillat d'acer inox. 35x70 mm, inclosos tots els seus mecanismes per a
apertura i tancament amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26, de dimensions 65x154 cm amb bastiment
perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4 mm, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta de pi, segons plànol de fusteries nº 26, tractada amb autoclau envernissada de
dimensions 161x165 cm de dos fulles batents de dimensions 81x165 cm amb bastiment de fusta inclosos tots
els seus mecanismes per a apertura i tancament amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de 130x220 cm de dues fulles, per la CGP., comptadors d'aigua i comptadors de gas
formada per
marc perimetral de PNL de 30x3 mm i PNT intermitja per tancament i portes de bastidor de 30x30x2,5 mm de
gruix i xapa d'acer 1,5 mm pintat a l' Oxiron, amb clau tipus companyies. Inclòs obra segons plànol de detall.
Totalment col.locada e instalada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per finestra F5 de dimensions 80 x 60 cm amb butiral transparent i estructura
d'alumini anoditzat per ancoratge totalment muntada.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 EE4ZDM11 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x35x15 cm, inclòs pintat amd dues capes pintura
antioxidant i una d'acabat col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 EE4ZDM12 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x67x15 cm, inclòs pintat dues capes de pintura
antioxidant i una d'avabat i col·locat amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm d'acer pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat. Inclosos els cargols i totalment muntat.

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

9 EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior metli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2, de dimensions 65x122 cm amb bastiment
perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4 mm, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2, de dimensions 20x21 cm amb bastiment
perimetral de perfils L 50x50x5 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 12  GUIXERIA

1 E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 8,500 8,000 68,000 C#*D#*E#*F#
2 -1,000 1,800 3,800 -6,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 61,160

2 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
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AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 26

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PC 2,000 4,200 8,500 71,400 C#*D#*E#*F#
2 Annex 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,400

3 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H2+H1 2,000 7,000 2,400 33,600 C#*D#*E#*F#
2 D 6,600 2,400 15,840 C#*D#*E#*F#
3 EMC 8,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Sobrebany 2,000 4,700 0,600 5,640 C#*D#*E#*F#
5 P1 H2+H1 2,000 7,000 2,800 39,200 C#*D#*E#*F#
6 D 6,600 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#
7 EMC 8,000 2,600 20,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,080

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 13  VIDRERIA

1 EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 5 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1,F2,F3,F5,F6,F7 0,750 10,000 7,500 C#*D#*E#*F#
2 F2,F4 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 F8,F9 0,500 3,000 1,500 C#*D#*E#*F#
4 PE1 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

2 PPA0UEVV u Manpara dutxa. - Subministrament i instal.lació de manpara de vidre transparent amb sistema aquanet o similar
amb vidre templat de 6 mm per manpara de dutxa de bany col.locada sobre banyera

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 EC1K1301 u Subministrament i col.locació de mirall de lluna incolora, de 3 mm de gruix, color plata, per la seva cara
posterior, fixat amb massilla al parament. Inclòs cairejat perimetral, biselat perimetral i massilla. Tot inclòs,
encastat a l'obra segons plànol de detall nº22

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 14  REVESTIMENTS PINTURES
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AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 27

1 E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, i les seves corresponents persianes de fusta al vernís sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 M2 Persianes
2 F1 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
3 F2 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
4 F3 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
5 F4 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
6 F5 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
7 F6 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 F7 1,000 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
9 F8 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

10 F9 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#
12 F1 4,000 1,200 4,800 C#*D#*E#*F#
13 F2 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
14 F3 1,000 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#
15 F4 2,000 1,400 2,800 C#*D#*E#*F#
16 F5 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
17 F6 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#
18 F7 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
19 F8 1,000 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
20 F9 2,000 0,700 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,300

2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Idem partida repicat arrebossat 398,240 398,240 C#*D#*E#*F#
2 Barana central rampa 2,000 5,700 1,200 13,680 C#*D#*E#*F#
3 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
4 6,000 0,800 4,800 C#*D#*E#*F#
5 Jambas 25,000 0,600 1,900 28,500 C#*D#*E#*F#
6 Xemeneies 2,000 2,100 1,100 4,620 C#*D#*E#*F#
7 Nou forjat annex 2,000 18,000 0,800 28,800 C#*D#*E#*F#
8 Mitjera 3,000 18,000 54,000 C#*D#*E#*F#
9 Mur exterior pati 22,300 2,200 49,060 C#*D#*E#*F#

10 Mur interior pati 13,000 2,800 36,400 C#*D#*E#*F#
11 16,000 2,200 35,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 671,300

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat
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AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 28

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB rebedor 2,000 3,500 2,400 16,800 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,500 2,400 21,600 C#*D#*E#*F#
3 2,000 1,500 2,400 7,200 C#*D#*E#*F#
4 P1 rebedor 2,000 3,500 2,600 18,200 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,500 2,600 23,400 C#*D#*E#*F#
6 2,000 1,500 2,600 7,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PB H2+H1 2,000 7,000 2,400 33,600 C#*D#*E#*F#
2 D 6,600 2,400 15,840 C#*D#*E#*F#
3 EMC 8,000 2,400 19,200 C#*D#*E#*F#
4 Sobrebany 2,000 4,700 0,600 5,640 C#*D#*E#*F#
5 P1 H2+H1 2,000 7,000 2,800 39,200 C#*D#*E#*F#
6 D 6,600 3,000 19,800 C#*D#*E#*F#
7 EMC 8,000 2,600 20,800 C#*D#*E#*F#
8 PB 4,000 8,500 2,400 81,600 C#*D#*E#*F#
9 P1 2,000 8,500 2,600 44,200 C#*D#*E#*F#

10 2,000 8,500 2,000 34,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 313,880

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 8,500 8,000 68,000 C#*D#*E#*F#
2 -1 1,800 1,800 -3,24 C#*D#*E#*F#
3 PC 2,000 4,200 8,500 71,400 C#*D#*E#*F#
4 Annex 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 158,160

6 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PC 2,000 4,200 8,500 71,400 C#*D#*E#*F#
2 Annex 5,500 4,000 22,000 C#*D#*E#*F#
3 Sostre construcció auxiliar pati 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,400
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AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 29

7 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 P1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 P2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 PE2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PE1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 E89F5BJB m Pintat de barana de ferro balcó, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins
a 2´´ de diàmetre, com a màxim

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 15  URBANITZACIÓ

1 E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pati exterior 7,000 3,000 21,000 C#*D#*E#*F#
2 3,500 2,500 8,750 C#*D#*E#*F#
3 Annex 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#
4 Rampa 1,300 13,000 16,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,650

2 E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER A EXTRACCIÓ I POSTERIOR
REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA L'OBRA, DEL MOBILIARI URBÀ EXISTENT EN L'ÀMBIT DE L'OBRA,
AIXIÍ COM DE QUALSEVOL DESPERFECTE DEL PAVIMENT EXTERIOR A L'OBRA PER CAUSES
IMPUTABLES A LA MATEIXA, ESPECIALMENT CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIAL.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER A LA NETEJA TOTAL I
INTEGRAL DE L'EDIFICI I ELS SEUS VOLTANTS PER AL LLIURAMENT DE LA MATEIXA A LA PROPIETAT,
INCLOU ESTANCES, VIDRES, PAVIMENTS, APARELLS I QUALSEVOL REPÀS NECESSARI PER
DEIXAR-LA EN PERFECTES CONDICIONS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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AMIDAMENTS Data: 17/02/15 Pàg.: 30

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST CAL PURRÓS - AMB
Capítol 16  SEGURETAT I SALUT

1 PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER MESURES PREVISTES EN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L' OBRA SEGONS DIFERENTS FASES.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)
17/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una

sobrecàrrega (ús+permanents) de
4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de
formigó pretesat, intereixos
0,7 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d' acer en
barres corrugades B 500 S, acer
B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6
i 6 mm de D, i una quantia de
0,06 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

39,28 210,155 3,441 8.254,89

15117M02 m2 Coberta transitable, amb
barrera de vapor/estanqueïtat
amb làmina de polietilè,
formació de pendents amb argila
expandida abocada en sec, capa
de protecció de morter de
ciment, capa separadora,
impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de
densitat superficial 3,8 kg/m2
amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i
130 g/m2 i acabat de terrat amb
paviment format per dues capes
de rajola ceràmica

72,01 13,000 0,392 936,13

1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE 30
CM DE ALT PER A REVESTIR,
FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB
MORTER DE CIMENT 1:8, 
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC
DE 40 CM DE DESENVOLUPAMENT
DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB
PINTURA FEB-REVETON ACABAT
RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB
FIXACIÓNS MECANIQUES.
SEGONS DETALL

102,81 15,100 0,653 1.552,43

1A221331 u P1 - Porta interior de fusta,
envernissada, segons plànol nº
26, amb porta de fulles
batents de fusta de roure,
d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb
bastiment de base d'envà per a
porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment. Inclosos
ferratges qualitat alta.

156,97 4,000 0,264 627,88
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 2Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)
17/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1A221332 u P2 - Porta corredera tipus

KRONA INTERIOR de fusta,
envernissada, segons plànol nº
26, amb porta corredera de
fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200
cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment i tapajunts
de fusta. m2 de llum de
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

173,00 2,000 0,145 346,00

1E221062 u Instal.lació de calefacció per
a interior d'habitatge de
superfície 90 m2 amb radiador
d'alumini i caldera de gas amb
cremadors atmosfèrics de gas
natural incloses totes les
regates i ajudes de paleta. Tot
segons plànols de projecte.
Instal.lació completament
acabada, provada, comprovada,
posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.

3.886,66 2,000 3,246 7.773,32

1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i
comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i
dades, cablejat a punts a
conexió, antena comunitària
TV/FM, subministrament de
telefonia, certificació enllaç
veu i dades, registres i
emissions de certificats de la
qualitat de la transmissió
d'acord amb la classe d'enllaç
i categoria dels seus
components, timbres, video
porter electrònic, ajuts de
paleta comunicacions. Tot
segons plànols de projecte.
Instal.lació completament
acabada, provada, comprovada,
posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.

1.653,41 2,000 1,387 3.306,82

1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per
a edifici plurifamiliar de 2
habitatges, amb 2 captadors
solars plans amb una superfície
activa de 3,8 m2, amb
acumulador vitrificat de
capacitat 300 l, amb una
distància de 15 m entre els
captadors i l'acumulador, amb
estació hidràulica i de
control, amb vàlvules i tots
els elements de connexió
necessaris per a la seva
instal.lació

3.588,53 1,000 1,508 3.588,53
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 3Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)
17/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA

CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA
ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA
PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I
POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES
CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES
PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.027,67 1,000 0,439 1.027,67

1G11E314 U ESCOMESA GAS
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL
GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA
PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I
POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES
CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES
PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.055,67 1,000 0,4410 1.055,67

1G224200 u Instal.lació elèctrica interior
d'un pis de 90 m2 amb grau
d'electrificació bàsic i 5
circuits incloses totes les
regates i ajudes de paleta
inclòs contadors i conexió a
xarxa general. Tot segons
plànols de projecte.
Instal.lació provada,
comprovada i legalitzada
cumplint tot el reglament.

2.595,61 2,000 2,1611 5.191,22

1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA
D'AIGÜES.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA
PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I
POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES
CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES
PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.075,67 1,000 0,4512 1.075,67

1J414000 u Instal.lació de lampisteria
interior d'un pis de 90 m2 de
superfície incloses totes les
regates i ajudes de paleta,
inclòs contador i conexió a
xarxa general , egons plànol de
projecte, amb instal.lació
provada complint tot el
reglament vigent i degudament
legalitzada.

826,26 2,000 0,6913 1.652,52
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 4Pàg.:Data:

Màscara: * (Ordenació per codi)
17/02/15

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS

CONFORMATS DE FIBROCIMENT AMB
AMIANT UBICATS EN COBERTA DE 20
M2 APROX. INCLOENT CARREGA,
TRANSPORT I GESTIÓ A L'ABOCADOR
AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES
DE PERMISOS DE CAP TIPUS).

2.210,00 1,000 0,9214 2.210,00

E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESUPOST PER
LA RESTAURACIÓ BALCÓ, INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de
pintura antioxidant de elements
estructurals de ferro del
sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i
posterior paviment a escollir
per DF

2.432,00 1,000 1,0115 2.432,00

E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
LA RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE
LES FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ
D'ESQUERDES MITJANÇANT GRAPES
D'ACER INOX. COL.LOCADES CADA
30 CM I DESENVOLUPAMENT 10 CM
PER 4 ML D'ESQUERDES,
RECUPERACIÓ D'EMMARCATS
EXTERIORS DE LA FAÇANA
PRINCIPAL 6 UNITATS DE MIDES
3X3,5 M APROX. MITJANÇANT
ARREBOSSAT I PINTAT DELS
MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE LES
PARTS MALMESES.

4.879,00 1,000 2,0316 4.879,00

E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
LA REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ
DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS,
COM ARA LA REPARACIÓ DELS ARCS,
INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ DE
L'AMPIT, PRETILS DE COBERTA,
AMPITS I SÒCOLS EXISTENTS

5.865,00 1,000 2,4517 5.865,00

E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
AL RECALÇAMENT DELS MURS DE
CÀRREGA DEL REBEDOR D'ENTRADA A
L'HABITATGE DE PLANTA BAIXA DE
LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 M TOTAL
12,7 ML PER BAIXAR LA COTA DE
PAVIMENT 40 CM. EL RECALÇAMENT
ES FARÀ PER TRAMS D'1 METRE NO
CONSECUTIUS, MITJANÇANT
L'EXCAVACIÓ, DESPULLATGE DEL
FONAMENT I COL.LOCACIÓ A SOTA
DE DAU DE FORMIGÓ ARMAT ARMAT
30X60, I 13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS HA-30/B/20/IIIA, 
90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC 500 N/MM2, 

9.680,00 1,000 4,0418 9.680,00

EUR
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E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE

DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
A EXTRACCIÓ I POSTERIOR
REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA
L'OBRA, DEL MOBILIARI URBÀ
EXISTENT EN L'ÀMBIT DE L'OBRA,
AIXIÍ COM DE QUALSEVOL
DESPERFECTE DEL PAVIMENT
EXTERIOR A L'OBRA PER CAUSES
IMPUTABLES A LA MATEIXA,
ESPECIALMENT CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MATERIAL.

3.547,00 1,000 1,4819 3.547,00

E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
A LA NETEJA TOTAL I INTEGRAL DE
L'EDIFICI I ELS SEUS VOLTANTS
PER AL LLIURAMENT DE LA MATEIXA
A LA PROPIETAT, INCLOU
ESTANCES, VIDRES, PAVIMENTS,
APARELLS I QUALSEVOL REPÀS
NECESSARI PER DEIXAR-LA EN
PERFECTES CONDICIONS

1.125,00 1,000 0,4720 1.125,00

E2211022 m2 Neteja i esbrossada del
terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

1,96 48,000 0,0421 94,08

E2212422 m3 Excavació per a rebaix en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

7,87 30,214 0,1022 237,78

E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas
d'instal.lacions de fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

7,09 5,375 0,0223 38,11

E2241100 m2 Repàs de sols i parets de
rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària

1,95 24,815 0,0224 48,39

E2431120 m3 Transport de residus dins de
l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega a mà

22,11 150,800 1,3925 3.334,19

E2R34269 m3 Transport de terres a
instal.lació autoritzada de
gestio 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

5,60 32,372 0,0826 181,28

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 des de camió

84,94 17,920 0,6327 1.522,12

E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500
S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

1,24 230,312 0,1228 285,59

E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics
per a rases i pous de fonaments

18,29 17,920 0,1429 327,76
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E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge

d'encofrat amb plafó metàl.lic,
per a cèrcols de directriu
recta

27,56 5,490 0,0630 151,30

E4D81501 m2 Repicat manual de parets
existents de càrrega per
l'empotrament de 25 cm de
cèrcol perimetral.

39,37 34,590 0,5731 1.361,81

E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ
CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ
DE 29X14X10 CM I UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 150
KP/CM2, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4 (M-80), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

261,04 25,644 2,7932 6.694,11

E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera de
16 a 32 mm de diàmetre, de 10
cm de gruix, col.locat sense
adherir

8,92 17,500 0,0733 156,10

E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual de
ceràmica de color envellit, de
20 peces/m2, com a màxim,
col.locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

41,65 119,100 2,0734 4.960,52

E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb
formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300
kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà

11,18 17,500 0,0835 195,65

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, amb acabat
remolinat

10,36 108,000 0,4736 1.118,88

E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab,
de color vermell i 5 peces/m,
col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

13,11 13,000 0,0737 170,43

E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6
mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col.locat amb
fixacions mecàniques

18,11 13,000 0,1038 235,43

E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de
diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en
calent

31,15 1,000 0,0139 31,15

EUR
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E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN

FORMAT PER A REVESTIR, AL TERRA
ES COL·LOCARÀ BANDA SEPARADORA
DE POREX O SURO D'1 CM, LA
PARET ES DEIXARÀ 2 CM SEPARADA
DEL FORJAT QUE ES SEGELLARÀ
POSTERIORMENT AMB GUIX,
S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE
LLIGADES AMB PARETS DE ALTRA
TIPUS DE MAÓ ( PER EXEMPLE AMB
GERO) JA REALITZADES AMB
ANTERIORITAT, ES FARAN 4 UNIONS
PER ALÇADA DE 2,50, CADA UNIÓ
SERÀ DE COM A MÍNIM 1 PEÇA
SENCERA.

13,96 72,735 0,4240 1.015,38

E7119785 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-6 segons UNE 104402 de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100
g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

18,06 119,100 0,9041 2.150,95

E711H664 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-2 segons UNE 104402 de 7,7
kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb
armadura de feltre fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides amb
oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

26,10 22,000 0,2442 574,20

E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de
poliestirè expandit EPS, de 30
kPa de tensió a la compressió,
de 40 mm de gruix, de 0,85
m2K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa i
cantell llis, col.locades no
adherides

5,42 16,240 0,0443 88,02

E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS) UNE-EN
13164, resistència a compressió
>= 300 kPa, resistència tèrmica
>=1,95 m2K/W, de gruix 60 mm
amb la superfície ranurada i
col.locat amb morter

16,75 132,100 0,9244 2.212,68

E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de
pi de secció triangular de
50x50 mm, fixada amb tacs
d'expansió cada 75 cm

5,92 16,100 0,0445 95,31

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

48,44 1,000 0,0246 48,44

E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat

16,80 79,320 0,5647 1.332,58
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E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre

parament horitzontal interior,
a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra,
remolinat

24,61 67,000 0,6948 1.648,87

E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W1, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

20,41 123,260 1,0549 2.515,74

E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, remolinat

18,52 95,000 0,7350 1.759,40

E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra, remolinat

23,35 496,640 4,8451 11.596,54

E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre
parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb
guix C6

13,09 154,080 0,8452 2.016,91

E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre
parament horitzontal interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb
guix C6

15,20 61,160 0,3953 929,63

E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre
parament inclinat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

18,88 93,400 0,7454 1.763,39

E825124V m2 Enrajolat de parament vertical
interior a una alçària <= 3 m,
amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, preu alt, de 26
a 45 peces/m2, col.locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

21,72 79,320 0,7255 1.722,83

E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de
guix laminat de estàndard (A) i
gruix 15 mm, col.locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat
amb fixacions mecàniques

13,39 159,800 0,8956 2.139,72

E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix
laminat de tipus estàndard (A),
per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA),
sistema fix amb entramat ocult
amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada

20,53 3,000 0,0357 61,59

E8989240 m2 Pintat de parament vertical
interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

4,21 95,000 0,1758 399,95
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E898D240 m2 Pintat de parament vertical

exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

5,16 671,300 1,4459 3.463,91

E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal
exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

5,85 106,400 0,2660 622,44

E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de
guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 313,880 0,5961 1.418,74

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal
de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,21 158,160 0,3462 824,01

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de
fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

18,29 8,000 0,0663 146,32

E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de
fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

20,37 1,000 0,0164 20,37

E89F5BJB m Pintat de barana de ferro
balcó, a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim

5,40 3,500 0,0165 18,90

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i
balconeres de fusta, i les
seves corresponents persianes
de fusta al vernís sintètic,
amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i
dues d'acabat

38,14 36,300 0,5866 1.384,48

E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32
cm de gruix, amb pedra
artificial de morter de ciment
blanc, buixardada, amb dos
cantells en escaire, col.locada
amb morter asfaltic mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

71,73 16,100 0,4867 1.154,85

E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària,
amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, polida, amb
trencaaigües a un cantell,
col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

69,55 16,200 0,4768 1.126,71

E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de
gruix i grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material sobre làmina de
polietilè

11,47 160,250 0,7769 1.838,07
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E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I,

de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, de gruix 15 cm

17,15 160,250 1,1570 2.748,29

E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola de
gres premsat esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 15
peces m2 peces/m2, com a màxim,
col.locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

32,36 177,550 2,4071 5.745,52

E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

25,48 4,000 0,0472 101,92

E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a
vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

25,48 58,650 0,6273 1.494,40

E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat
esmaltat, preu superior, de 10
cm d'alçària, col.locat amb
morter adhesiu

5,78 151,600 0,3774 876,25

EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi
amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella,segons
plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 80x142 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

243,67 4,000 0,4175 974,68

EUR
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EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi

amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella,segons
plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 94x167 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

275,80 1,000 0,1276 275,80

EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 80x170 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

254,38 2,000 0,2177 508,76

EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 80x150 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

251,52 2,000 0,2178 503,04
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EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi

amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batents, per a un buit
d'obra aproximat de 65x154 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

240,28 2,000 0,2079 480,56

EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 65x127 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

231,56 1,000 0,1080 231,56

EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra aproximat de
65x77 cm, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

224,94 1,000 0,0981 224,94

EUR
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EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb

porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 65x104 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

228,79 2,000 0,1982 457,58

EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26-2 per
a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 40x44 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

183,97 2,000 0,1583 367,94

EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26-2 per
a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 50x60 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

214,57 2,000 0,1884 429,14
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EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi

amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 85x186 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

115,56 1,000 0,0585 115,56

EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS
HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X
210 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE LLISA DE FUSTA DE
ROURE DE 40 MM AMB TRES PUNT
DE TANCAMENT I ANTIPALANCA, AMB
PERFILERIA D'ACER INOX.
FERRAMENTA TESA 
- FERRAMENTES DE SEGURETAT
LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE
FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA
ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE
CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15
MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA
DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE
ACABADA.

1.169,07 2,000 0,9786 2.338,14

EUR
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EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS

CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA 
- FERRAMENTES DE SEGURETAT
LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE
FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA
ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE
CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15
MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A
L'ESMALT SINTÈTIC, DUES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE
ACABADA.

559,07 1,000 0,2387 559,07

EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA 
- FERRAMENTES DE SEGURETAT
LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES DE
FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA
ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE
CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15
MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A
L'ESMALT SINTÈTIC, DUES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE
ACABADA.

519,07 1,000 0,2288 519,07
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EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons

planol de detall nº26, de fusta
de pi per a envernissar, amb
llibret mòbil, amb dues fulles
batents de dues fulles
plegables cada una, amb
comandament de barra.

103,89 22,900 0,9989 2.379,08

EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per
finestra F5 de dimensions 80 x
60 cm amb butiral transparent i
estructura d'alumini anoditzat
per ancoratge totalment
muntada.

397,56 2,000 0,3390 795,12

EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm
d'acer pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat. Inclosos els cargols
i totalment muntat.

51,54 19,000 0,4191 979,26

EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons
plànol de fusteries nº 26, amb
reixa de dimensions 210x110 cm
amb bastiment perimetral de
perfils L 30x30 mm, emparrillat
d'acer inox. 35x70 mm,
inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i
tancament amb clau totalment
instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

894,01 1,000 0,3792 894,01

EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior
metàli.lica, segons plànol de
fusteries nº 26, de dimensions
65x154 cm amb bastiment
perimetral de perfils L 50x50x5
mm, i brèndoles formades per
pletines 30x4 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l

371,33 3,000 0,4693 1.113,99

EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta de
pi, segons plànol de fusteries
nº 26, tractada amb autoclau
envernissada de dimensions
161x165 cm de dos fulles
batents de dimensions 81x165 cm
amb bastiment de fusta
inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i
tancament amb clau totalment
instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

936,01 1,000 0,3994 936,01

EUR
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EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior

metli.lica, segons plànol de
fusteries nº 26-2, de
dimensions 65x122 cm amb
bastiment perimetral de perfils
L 50x50x5 mm, i brèndoles
formades per pletines 30x4 mm,
ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

339,80 1,000 0,1495 339,80

EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior
metàli.lica, segons plànol de
fusteries nº 26-2, de
dimensions 20x21 cm amb
bastiment perimetral de perfils
L 50x50x5 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165
l

145,13 1,000 0,0696 145,13

EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes
incolores de 5 i 8 mm de gruix
i cambra d'aire de 8 mm,
col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

59,77 13,500 0,3497 806,90

EC1K1301 u Subministrament i col.locació
de mirall de lluna incolora, de
3 mm de gruix, color plata, per
la seva cara posterior, fixat
amb massilla al parament.
Inclòs cairejat perimetral,
biselat perimetral i massilla.
Tot inclòs, encastat a l'obra
segons plànol de detall nº22

47,58 2,000 0,0498 95,16

ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F
de D. 110 mm, incluïdes les
peces especials i fixat
mecànicament amb brides

19,04 12,000 0,1099 228,48

ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de
45x45 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra i lliscada interiorment

89,40 4,000 0,15100 357,60

ED354552 U Pericó sifònic per a tapa
registrable, de 45x45 cm i 50
de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i lliscada
interiorment

95,74 2,000 0,08101 191,48

ED5GU001 M Canal modular de drenatge de
formigó polimèric sense pendent
incorporada de 8,2 cm de
fondària, amb bastidor i reixa
de fosa gris amb clavilla de
retenció, muntat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

85,28 2,700 0,10102 230,26
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ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de D.

200 mm, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (Residus petris
0,01275m3, plàstic 0,00653m3)

34,85 43,000 0,62103 1.498,55

EE4ZDM11 u Barret de xemeneia
antirregolfant de planxa
d'acer, de 75x35x15 cm, inclòs
pintat amd dues capes pintura
antioxidant i una d'acabat
col·locat amb fixacions
mecàniques

423,00 2,000 0,35104 846,00

EE4ZDM12 u Barret de xemeneia
antirregolfant de planxa
d'acer, de 75x67x15 cm, inclòs
pintat dues capes de pintura
antioxidant i una d'avabat i
col·locat amb fixacions
mecàniques

362,00 2,000 0,30105 724,00

EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316
amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diàmetre nominal i de
gruix 0,6 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE
19049-1, unió premsada, amb
grau de dificultat mitja, i
col.locat superficialment

6,59 8,000 0,02106 52,72

EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316
amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 0,7 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE
19049-1, unió premsada, amb
grau de dificultat mitja, i
col.locat superficialment

8,98 45,000 0,17107 404,10

EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de
130x220 cm de dues fulles, per
la CGP., comptadors d'aigua i
comptadors de gas formada per 
marc perimetral de PNL de 30x3
mm i PNT intermitja per
tancament i portes de bastidor
de 30x30x2,5 mm de gruix i xapa
d'acer 1,5 mm pintat a l'
Oxiron, amb clau tipus
companyies. Inclòs obra segons
plànol de detall.
Totalment col.locada e
instalada.

1.304,33 1,000 0,54108 1.304,33

EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa,
aixetes, braç de dutxa i plat
de dutxa rectang. acrílic
NEODAIQUIRI 1500x700x40 de ROCA
de planxa d'acer esmaltat
brillant, de llargària 1,7 m,
de color blanc, preu mitjà, per
a revestir, col.locada sobre
suports regulables

504,52 2,000 0,42109 1.009,04

EJ124256 u Desguassos de tot el bany,
instal.lats i en funcionament,
incloent desguàs banyera,
desguàs lavabo, sifó lavabo,
desguàs bidet, sifó bidet.
Tot conectat i en funcionament.

239,34 2,000 0,20110 478,68

EUR
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EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i

lavabo de porcellana
vitrificada, senzill,
d'amplària de més de 60 cm, de
color blanc, preu alt,
col.locat sobre un peu

157,21 2,000 0,13111 314,42

EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de
porcellana vitrificada amb
aixeta de pas, de sortida
vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa
d'evacuació

287,33 2,000 0,24112 574,66

EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer
inoxidable amb dues piques, de
70 a 80 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior,
col.locada sobre moble

77,94 2,000 0,06113 155,88

EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color
blanc, preu alt, col.locada amb
fixacions murals

20,49 2,000 0,02114 40,98

EJ23512G u Aixeta monocomandament per a
lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de
maniguets

92,45 2,000 0,08115 184,90

EJ3817D7 u Desguassos de la cuina,
instal.lats i en funcionament,
incloent desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en funcionament.

126,47 2,000 0,11116 252,94

EK126227 u Armari regulador normalitzat de
designació A-6 per a un cabal
de 6 m3/h, entrada de polietilè
de 32 mm de diàmetre, sortida
amb tub de coure de 20x22 mm,
pressió d'entrada mitjana B,
pressió de sortida 22 mbar,
pressió de seguretat per màxima
70 mbar, pressió de seguretat
per mínima 12,5 a 15 mbar i
muntat superficialment

479,77 1,000 0,20117 479,77

EK213366 u Regulador de pressió mitjana B
d'entrada/pressions mitjana A i
baixa de sortida, de 50 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de
seguretat, embridat, muntat
entre tubs

538,28 1,000 0,22118 538,28

EK221466 u Vàlvula de seguretat de
funcionament per interrupció,
roscada, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, 0,2 a 0,5 bar de
pressió, muntada entre tubs

293,14 1,000 0,12119 293,14

EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre
nominal 1´´, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla i
muntat entre tubs

110,95 1,000 0,05120 110,95
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EK246316 u Comptador de designació G16

segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de
25 m3/h (n), com a màxim, de
manxa i muntat entre tubs

418,39 2,000 0,35121 836,78

EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4
bar, d'esfera de 100 mm, rosca
de connexió de 1/2´´ G,
instal.lat

24,19 1,000 0,01122 24,19

EK621160 u Tija normalitzada per a
escomesa de gas, de 25 mm de de
diàmetre nominal, amb transició
tub de polietilè PE 80 de 32 mm
de diàmetre nominal exterior,
de la sèrie SDR 11, segons
UNE-EN 1555-1, a tub de coure
de 22 mm, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà

81,57 1,000 0,03123 81,57

EKK15111 u Reixeta de ventilació estampada
alumini de 15x15 cm, fixada
mecànicament

7,53 5,000 0,02124 37,65

ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm
de DN, amb connexió rosca gas
femella G 3/8'' i junt pla
mascle G 1/2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE
60.708

11,21 4,000 0,02125 44,84

GH1313L2 u Instal.lació provada i
comprovada de llumenera
decorativa per a interior model
Muna/Bos de iGuzzini códig 5015
per a distribuïdor segons
plànol I03.

171,21 2,000 0,14126 342,42

GH1313L3 u Instal.lació provada i
comprovada de llumenera
decorativa per a interior model
Muna/Bos de iGuzzini códig 5031
per a sala d'estar i dormitoris
segons plànol I03.

298,21 10,000 1,24127 2.982,10

GH328QL3 u Instal.lació provada i
comprovada Llumenera decorativa
tipus aplic per a bany model
Anyway de iGuzzini códig SD76
per a sala d'estar i dormitoris
segons plànol I03.

341,21 2,000 0,28128 682,42

GHNABLL1 u Instal.lació provada,
comprovada de llumenera
decorativa exterior iGuzzini
model Walky BG01 amb caixa per
empotrar iGuzzini BZH2.

230,71 12,000 1,15129 2.768,52

K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males
herbes, en interiors i
exteriors, amb mitjans manuals,
per a una alçària de brossa de
150 cm, com a màxim i càrrega
sobre camió o contenidor

1,20 180,000 0,09130 216,00

K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

154,00 51,576 3,31131 7.942,70

EUR
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K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta

de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

36,82 224,350 3,44132 8.260,57

K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de
ceràmica, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,39 5,780 0,03133 60,05

K215501A m2 Desmuntatge de teules amb
mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

23,85 132,100 1,31134 3.150,59

K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de
5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,58 13,800 0,03135 77,00

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter
de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,55 398,240 1,92136 4.599,67

K2182232 m2 Sanejament mur interior
construcció auxiliar que inclou
repicat d'arrebossat de morter
de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

13,48 39,000 0,22137 525,72

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en
parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

8,86 29,000 0,11138 256,94

K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó
en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

128,99 26,320 1,42139 3.395,02

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

5,78 160,000 0,39140 924,80

K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de
pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,16 10,000 0,00141 11,60

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment
de finestra amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o
contenidor

5,78 14,000 0,03142 80,92

K21A2011 u Arrencada de full i bastiment
de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

5,78 5,000 0,01143 28,90

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment
de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

3,85 15,000 0,02144 57,75
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K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i

accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2, com a
màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per
a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa
sobre camió o contenidor

42,66 2,000 0,04145 85,32

K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric
superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2,65 0,000 0,00146 0,00

K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de
distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada
unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació,
amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

217,51 1,000 0,09147 217,51

K21JB111 u Arrencada de inodor,
ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

13,59 2,000 0,01148 27,18

K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges,
aixetes, mecanismes, desguassos
i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,63 2,000 0,01149 25,26

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

15,00 2,000 0,01150 30,00

K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

21,91 2,000 0,02151 43,82

K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,40 1,000 0,01152 12,40

K21JH111 u Arrencada de safareig, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,40 1,000 0,01153 12,40
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K21JJ01A u Arrancada d'escalfador d'aigua,

accessoris i desconnexió de les
xarxes d'aigua, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
comió o contenidor

17,68 1,000 0,01154 17,68

K7P111C1 m Tractament del nivell d'humitat
capil·lar en parament vertical
de paredat de 50 cm de gruix de
mitjana, a una cara, mitjançant
injecció, amb producte
hidrofugant, amb 5 perforacions
perpendiculars a la base del
mur, a portell i inclinades cap
al terra, per metro, inclinades
30° cap al terra, equidistants
20 cm, de 12 mm de diàmetre,
amb una fondària de 4/5 parts
del gruix del mur, neteja dels
orificis i injecció fins a la
saturació amb broquets de
pressió alta de producte
hidrofugant tipus
InjectoCream-100 de Sika de
base àcid silícic i hidrofugant
i obturament amb morter mixt
1:2:10

175,22 44,280 3,24155 7.758,74

PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT CUINA 3.989,29 2,000 3,33156 7.978,58
PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE

DESPESES PER INSTAL.LACIÓ DE
PRESA DE TERRA
Instal.lació de presa de terra
de l'edifici, inclou
construcció d'arquetes per
col.locació d'electrode i presa
de terra de l'instal.lació,
col.locació de piqueta de
connexió a terra de 2,5 m
d'alçada i 20 mm de diàmetre
tipus standard i clavada a
terra, amb abraçadora i
suministre de cable de coure de
3,5 mm2 per circuits de terra,
amb 5 punts de comprovació,
segons reglament de baixa
tensió.

1.256,00 1,000 0,52157 1.256,00

PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
MESURES PREVISTES EN ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT A L' OBRA
SEGONS DIFERENTS FASES.

11.984,00 1,000 5,00158 11.984,00

PPA0UEVV u Manpara dutxa. -
Subministrament i instal.lació
de manpara de vidre transparent
amb sistema aquanet o similar
amb vidre templat de 6 mm per
manpara de dutxa de bany
col.locada sobre banyera

958,00 2,000 0,80159 1.916,00

TOTAL: 100,00239.823,80
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%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà
d'obra

1,00 4,4200 0,001 4,42

14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents)
de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de
formigó pretesat, intereixos
0,7 m, llum < 5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d' acer en
barres corrugades B 500 S,
acer B 500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6
i 6 mm de D, i una quantia de
0,06 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot

39,28 210,1550 3,442 8.254,89

15117M02 m2 Coberta transitable, amb
barrera de vapor/estanqueïtat
amb làmina de polietilè,
formació de pendents amb
argila expandida abocada en
sec, capa de protecció de
morter de ciment, capa
separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina
de densitat superficial 3,8
kg/m2 amb làmina de betum
modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de
50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de
terrat amb paviment format per
dues capes de rajola ceràmica

72,01 13,0000 0,393 936,13

1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE
30 CM DE ALT PER A REVESTIR,
FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB
MORTER DE CIMENT 1:8, 
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC
DE 40 CM DE DESENVOLUPAMENT
DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB
PINTURA FEB-REVETON ACABAT
RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB
FIXACIÓNS MECANIQUES.
SEGONS DETALL

102,81 15,1000 0,654 1.552,43

1A221331 u P1 - Porta interior de fusta,
envernissada, segons plànol nº
26, amb porta de fulles
batents de fusta de roure,
d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb
bastiment de base d'envà per a
porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment. Inclosos
ferratges qualitat alta.

156,97 4,0000 0,265 627,88
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1A221332 u P2 - Porta corredera tipus
KRONA INTERIOR de fusta,
envernissada, segons plànol nº
26, amb porta corredera de
fusta de roure, d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200
cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment i
tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment. Inclosos
ferratges qualitat alta.

173,00 2,0000 0,146 346,00

1E221062 u Instal.lació de calefacció per
a interior d'habitatge de
superfície 90 m2 amb radiador
d'alumini i caldera de gas amb
cremadors atmosfèrics de gas
natural incloses totes les
regates i ajudes de paleta.
Tot segons plànols de
projecte.
Instal.lació completament
acabada, provada, comprovada,
posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.

3.886,66 2,0000 3,247 7.773,32

1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i
comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i
dades, cablejat a punts a
conexió, antena comunitària
TV/FM, subministrament de
telefonia, certificació enllaç
veu i dades, registres i
emissions de certificats de la
qualitat de la transmissió
d'acord amb la classe d'enllaç
i categoria dels seus
components, timbres, video
porter electrònic, ajuts de
paleta comunicacions. Tot
segons plànols de projecte.
Instal.lació completament
acabada, provada, comprovada,
posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.

1.653,41 2,0000 1,388 3.306,82

1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per
a edifici plurifamiliar de 2
habitatges, amb 2 captadors
solars plans amb una
superfície activa de 3,8 m2,
amb acumulador vitrificat de
capacitat 300 l, amb una
distància de 15 m entre els
captadors i l'acumulador, amb
estació hidràulica i de
control, amb vàlvules i tots
els elements de connexió
necessaris per a la seva
instal.lació

3.588,53 1,0000 1,509 3.588,53
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1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA
ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA
PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I
POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES
CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES
NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ
DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.027,67 1,0000 0,4310 1.027,67

1G11E314 U ESCOMESA GAS
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL
GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA
PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I
POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES
CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES
NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ
DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.055,67 1,0000 0,4411 1.055,67

1G224200 u Instal.lació elèctrica
interior d'un pis de 90 m2 amb
grau d'electrificació bàsic i
5 circuits incloses totes les
regates i ajudes de paleta
inclòs contadors i conexió a
xarxa general. Tot segons
plànols de projecte.
Instal.lació provada,
comprovada i legalitzada
cumplint tot el reglament.

2.595,61 2,0000 2,1612 5.191,22

1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA
D'AIGÜES.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA
PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I
POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES
CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES
NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ
DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.075,67 1,0000 0,4513 1.075,67
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1J414000 u Instal.lació de lampisteria
interior d'un pis de 90 m2 de
superfície incloses totes les
regates i ajudes de paleta,
inclòs contador i conexió a
xarxa general , egons plànol
de projecte, amb instal.lació
provada complint tot el
reglament vigent i degudament
legalitzada.

826,26 2,0000 0,6914 1.652,52

A0121000 h Oficial 1a 23,02 124,0139 1,1915 2.854,80
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02 885,3519 8,5016 20.380,80
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02 8,8923 0,0917 204,70
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02 16,0986 0,1518 370,59
A0127000 h Oficial 1a col.locador 23,02 220,8966 2,1219 5.085,04
A0129000 h Oficial 1a guixaire 23,02 127,5947 1,2220 2.937,23
A012A000 h Oficial 1a fuster 23,41 54,8586 0,5421 1.284,24
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02 180,1229 1,7322 4.146,43
A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,37 10,0988 0,0923 225,91
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,39 19,8003 0,1924 463,13
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78 15,5055 0,1525 368,72
A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78 25,8995 0,2626 615,89
A012L000 H OFICIAL 1A LLAUNER 24,57 7,5531 0,0827 185,58
A0132000 h Ajudant paleta 20,44 27,6688 0,2428 565,55
A0133000 h Ajudant encofrador 20,44 9,8068 0,0829 200,45
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44 16,2999 0,1430 333,17
A0137000 h Ajudant col.locador 20,44 84,5925 0,7231 1.729,07
A013A000 h Ajudant fuster 20,60 35,2068 0,3032 725,26
A013D000 h Ajudant pintor 20,44 44,6296 0,3833 912,23
A013F000 h Ajudant manyà 20,52 2,2978 0,0234 47,15
A013H000 h Ajudant electricista 20,41 15,4968 0,1335 316,29
A013J000 h Ajudant lampista 20,41 18,0010 0,1536 367,40
A0140000 h Manobre 19,25 1.682,3304 13,5037 32.384,86
A0149000 h Manobre guixaire 19,25 63,8317 0,5138 1.228,76
A0150000 h Manobre especialista 19,92 490,0848 4,0739 9.762,49
B0111000 m3 Aigua 1,05 1,7714 0,0040 1,86
B0312500 t Sorra de pedrera de pedra

granítica, de 0 a 3,5 mm
20,21 2,8209 0,0241 57,01

B0332300 t Grava de pedrera de pedra
granítica, de 50 a 70 mm

19,63 42,9404 0,3542 842,92

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16
a 32 mm

28,91 3,1297 0,0443 90,48

B03E1540 m3 Argila expandida de
granulometria 8 a 16 mm i
densitat 350 kg/m3, en sacs

85,94 1,2994 0,0544 111,67

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

103,55 0,1936 0,0145 20,05
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B0514300 KG CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA
CEM II/B-S/32,5, EN SACOS

0,08 17,0000 0,0046 1,36

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2,
segons la norma UNE-EN 13279-1

0,10 246,9000 0,0147 24,69

B05A2102 kg Material per a rejuntat de
rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, blanca

0,30 39,6667 0,0048 11,90

B05A2103 kg Material per a rejuntat de
rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

0,30 269,6667 0,0349 80,90

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar
perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,51 1,5882 0,0050 0,81

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

64,04 32,4900 0,8751 2.080,66

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

62,42 0,2699 0,0152 16,85

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica,
grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe
d'exposició I

69,40 13,2331 0,3853 918,38

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

72,78 19,7126 0,6054 1.434,68

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons
norma UNE-EN 12004

0,31 1.668,8065 0,2255 517,33

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA
90/40 d'aplicació en calent

0,76 66,0000 0,0256 50,16

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre
1,3 mm

1,09 15,6055 0,0157 17,01

B0A31000 kg Clau acer 1,15 2,4609 0,0058 2,83
B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de

PVC
3,35 0,1910 0,0059 0,64

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix
laminat

9,44 40,4905 0,1660 382,23

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb
cargol, volandera i femella

0,88 4,0000 0,0061 3,52

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat
estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

4,50 172,5422 0,3262 776,44

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10
usos

0,45 327,0222 0,0663 147,16

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79 0,0195 0,0064 4,11
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B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic
per a 3 m d'alçària i 150 usos

8,56 1,3364 0,0065 11,44

B0D81380 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm
per a 50 usos

1,07 6,3084 0,0066 6,75

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm
per a 50 usos

1,12 19,6786 0,0167 22,04

B0DZ4000 m Fleix 0,22 3,2727 0,0068 0,72
B0DZA000 l Desencofrant 2,51 1,1474 0,0069 2,88
B0DZP400 u Part proporcional d'elements

auxiliars per a plafons
metàl.lics, de 50x100 cm

0,33 17,9091 0,0070 5,91

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,25 132,0000 0,0171 33,00

B0F1E2A1 U MAO CALAT R100 KP/CM2, DE
29X14X10 CM, PER A REVESTIR

0,16 332,1875 0,0272 53,15

B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,25 5.539,1200 0,5873 1.384,78

B0F95530 U ENCADELLAT CERÀMIC DE 50X25X3
CM

0,32 8,0000 0,0074 2,56

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm,
categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,22 96,1364 0,0175 21,15

B0FG2JA3 u Rajola ceràmica comuna de
forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de
color vermell

0,12 338,0000 0,0276 40,56

B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma
rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de
color vermell

0,14 338,0000 0,0277 47,32

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica esmaltada
mat de forma rectangular, de
26 a 45 peces/m2, preu alt

8,63 87,2248 0,3178 752,75

B0FH8182 m2 Rajola de gres premsat
esmaltat de forma rectangular,
de 15 peces/m2, preu alt

14,23 181,0436 1,0779 2.576,25

B0GAB2L4 m Peça de pedra artificial de
morter de ciment blanc,
polida, de 29 cm d'amplària i
amb trencaaigües a un cantell

52,63 16,2001 0,3680 852,61

B0GAB4E7 m Peça de pedra artificial de
morter de ciment blanc,
buixardada, per a coronament
de parets de 28 a 32 cm de
gruix i amb dos cantells en
escaire

60,23 16,4207 0,4181 989,02

B4LH0204 m Semibigueta de formigó
pretesat d'alçària 13 a 14 cm,
amb armadura activa de tensió
superior a superior a 131 kN

5,14 315,6420 0,6882 1.622,40

B4LZ170J m Revoltó industrialitzat de
ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 18 cm

4,71 313,2251 0,6283 1.475,29
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B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de
fabricació mecànica de color
envellit, de 30 peces/m2, com
a màxim

0,43 66,2093 0,0184 28,47

B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de
fabricació manual de color
envellit, de 20 peces/m2, com
a màxim

0,89 2.501,1011 0,9385 2.225,98

B5ZE54B4 m Peça per a ràfec de planxa de
zinc de 0,6 mm de gruix, de 35
cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

8,81 15,5970 0,0686 137,41

B5ZE55C4 M PEÇA PER A RÀFEC DE PLANXA DE
ZINC DE 0.82 MM DE GRUIX, DE
45 CM DE DESENVOLUPAMENT, COM
A MÀXIM, AMB 4 PLECS

15,11 18,1178 0,1187 273,76

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de
5,4x65 mm, amb junts de plom i
ferro i tac de niló de
diàmetre 8/10 mm

0,21 112,3810 0,0188 23,60

B614E007 M2 ENVÀ DE 7 CM GRAN FORMAT 13,96 72,7350 0,4289 1.015,38
B7117060 m2 Làmina de betum modificat no

protegida LBM (SBS) 24-FV amb
armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2

3,02 48,3709 0,0690 146,08

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no
protegida LBM (SBS) 40-FV amb
armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

6,94 132,0403 0,3891 916,36

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

8,82 14,2971 0,0592 126,10

B75A2201 l Producte hidrofugant de base
àcid silícic i hidrofugant
InjectoCream-100 de Sika

32,72 88,5599 1,2193 2.897,68

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50
µm i de pes 48 g/m2

0,14 13,9286 0,0094 1,95

B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta
densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie

2,61 160,2490 0,1795 418,25

B7B11170 m2 Geotèxtil format per feltre de
polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

0,78 14,3333 0,0096 11,18

B7C23400 m2 Planxa de poliestirè expandit
EPS segons UNE-EN 13163, de 40
mm de gruix, de 30 kPa de
tensió a la compressió i de
0,85 m2K/W de resistència
tèrmica, amb les cares llises
i amb cantell llis

3,27 17,0336 0,0297 55,70
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B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït
(XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de
gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >=1,95
m2K/W, amb la superfície
ranurada i amb cantell
mitjamossa

14,06 138,6771 0,8198 1.949,80

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra
monocomponent

14,65 2,0464 0,0199 29,98

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

14,24 5,9206 0,04100 84,31

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats,
d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de
polimerització ràpida
monocomponent

14,24 0,2107 0,00101 3,00

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques
de cartró-guix

1,09 64,4679 0,03102 70,27

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a
junts de plaques de guix
laminat

0,07 325,1429 0,01103 22,76

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de
secció triangular de 50x50 mm

0,86 16,8488 0,01104 14,49

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,02 43,1961 0,02105 44,06
B8112180 t Morter de ciment ús corrent

(GP), de designació CSIII W1,
segons norma UNE-EN 998-1, en
sacs

55,62 2,7923 0,06106 155,31

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb
suspensió autoanivelladora de
barra roscada, per a cel ras

3,35 3,0000 0,00107 10,05

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 10,02 3,2605 0,01108 32,67
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a

interiors
3,33 234,4715 0,33109 780,79

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a
exteriors

4,75 428,9642 0,85110 2.037,58

B8AZB000 kg Vernís sintètic 7,36 12,3370 0,04111 90,80
B8ZA1000 kg Segelladora 4,25 73,5694 0,13112 312,67
B8ZA3000 kg Protector químic

insecticida-fungicida
6,52 8,6120 0,02113 56,15

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 9,59 0,1794 0,00114 1,72
B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm,

classe 1a, preu alt
5,47 63,9104 0,15115 349,59

B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat
esmaltat, preu superior, de 10
cm d'alçària

2,88 154,7569 0,19116 445,70
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BA1D27A4 m2 Finestra de fusta de pi amb
porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a
col.locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra d'1,05 a
1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

220,51 4,0000 0,37117 882,04

BA1D27F2 m2 Finestra de fusta de pi amb
porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a
col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'1,50 a
1,98 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

252,64 1,0000 0,11118 252,64

BA1D27F4 m2 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'1,05 a
1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

231,22 2,0000 0,19119 462,44

BA1D27F5 m2 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'1,05 a
1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

228,36 2,0000 0,19120 456,72
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BA1D27F6 m2 Finestra de fusta de pi amb
porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a
col.locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra d'0,99 a
1,49 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

217,12 2,0000 0,18121 434,24

BA1D27F7 m2 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'0,50 a
0,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

208,40 1,0000 0,09122 208,40

BA1D27F8 m2 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'0,50 a
0,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

201,78 1,0000 0,08123 201,78

BA1D27F9 m2 Finestra de fusta de pi amb
porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, per a
col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'0,50 a
0,99 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

205,63 2,0000 0,17124 411,26
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BA1D2F10 m2 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'0,10 a
0,25 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

160,81 2,0000 0,13125 321,62

BA1D2F11 m2 Finestra de fusta de pi per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra d'0,30 a
0,40 m2 de superfície,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment
amb caixa de persiana i guies

191,41 2,0000 0,16126 382,82

BA1DE5F3 m2 Balconera de fusta de pi amb
porticons interiors per a
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella, per
a col.locar sobre l'obra, amb
dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 1,50 a 2,00 m2
de superfície, classificació
mínima 2 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 4A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment de doella amb
tapaboques, caixa de persiana
i guies

87,71 1,0000 0,04127 87,71

BANA7175 u Bastiment de base d'envà per a
porta de fusta, per a una llum
de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

22,55 4,4763 0,04128 100,94

BAQD2275 u Fulla batent per a porta
interior, de fusta de roure
per a envernissar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta,
de 70 cm d'amplària i de 200
cm d'alçària

48,51 4,4762 0,09129 217,14

BAUCE0OM U PE02 PORTA D'ACCÉS HABITATGE
DE DIMENSIONS 90 X 210 CM AMB
UNA FULLA PRACTICABLE AMB
PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE.

960,77 2,0000 0,80130 1.921,54
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BAUCEPE3 U PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE AMB
PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE.

350,77 1,0000 0,15131 350,77

BAUCEPE4 U PE04 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE AMB
PERFILERIA D'ACER INOXIDABLE.

310,77 1,0000 0,13132 310,77

BAV2CFAR m2 Persiana practicable, segons
plànol de detall, de fusta de
pi per a envernissar, amb
dues fulles batents de dues
fulles plegables cada una, amb
comandament de barra

93,41 22,9000 0,89133 2.139,09

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure
per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,73 43,3700 0,05134 118,40

BAZ27100 m Galze per a folrat de
bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla
batent, de fusta de roure per
a envernissar

3,53 24,1700 0,04135 85,32

BAZGC160 u Ferramenta per a porta
d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

18,76 4,4755 0,04136 83,96

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA 
- PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB
TANCA DE NAS DE FRARE I
PALANCA PER A PORTES DE FUSTA
O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA
ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT
DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE
CARA ARRODONIDA. 
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE
15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.

121,38 4,0000 0,20137 485,52

BB121JA0 u Barana de vidre STADIP 4+6 de
dimensions 80 x 60 cm amb
butiral transparent i
estructura acer inox. per
ancoratge.

382,00 2,0000 0,32138 764,00

BB141000 m Passamà de tub d'acer diàmetre
5 cm d'acer per pintar

36,38 13,3021 0,20139 483,93
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BB32U001 u R3 - Porta exterior de fusta
de pi tractada amb autoclau
envernissada de dimensions
161x165 cm de dos fulles
batents de dimensions 81x165
cm amb bastiment de fusta
inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i
tancament amb clau totalment
instal.lats.

918,00 1,0000 0,38140 918,00

BB32U010 u Reixa fixa exterior
metèli.lica de dimensions
65x154 cm amb bastiment
perimetral de perfils L
50x50x5 mm, i brèndoles
formades per pletines de 30x4
mm.

353,32 3,0000 0,44141 1.059,96

BB32U0R4 u Reixa fixa exterior
metèli.lica de dimensions
65x122 cm amb bastiment
perimetral de perfils L
50x50x5 mm, i brèndoles
formades per pletines de 30x4
mm.

321,79 1,0000 0,13142 321,79

BB32U0R5 u Reixa fixa exterior
metèli.lica de dimensions
20x21 cm amb bastiment
perimetral de perfils L
50x50x5 mm, i deployé

127,12 1,0000 0,05143 127,12

BB32U240 u Porta metàli.lca amb reixa de
dimensions 210x110 cm amb
bastiment perimetral de
perfils L 30x30 mm,
emparrillat d'acer inox. 35x70
mm,

876,00 1,0000 0,37144 876,00

BC171H20 m2 Vidre aïllant de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora
de 5 i 8 mm de gruix i cambra
d'aire de 8 mm

46,01 13,5001 0,26145 621,14

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de
gruix 3 mm

23,16 2,0000 0,02146 46,32

BD131770 M TUBO DE PVC SERIE F, DE D 110
MM Y DE LONGITUD 3 M, COMO
MÁXIMO

3,20 16,8000 0,02147 53,76

BD132C9B M Tub de PVC per a clavegueró,
de D 200 mm i de llargària 4
m, com a màxim

4,86 64,5000 0,13148 313,47

BD1Z2000 U BRIDA PER A TUB DE PVC 1,15 6,0522 0,00149 6,96
BD514EN1 u Bonera de goma termoplàstica,

de 100 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl.lica

10,91 1,0000 0,00150 10,91

BD5GE200 M Canal modular de drenatge de
formigó polimèric sense
pendent incorporada de 8,2 cm
de fondària, amb bastidor i
reixa de fosa gris amb
clavilla de retenció, muntat
sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

49,45 2,7001 0,06151 133,52
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BDW32C00 U ACCESORI GENÈRIC PER BAIXANT
DE TUB DE PVC, SERIE F DE D
110 MM

4,36 3,9633 0,01152 17,28

BDY32C00 U ELEMENT DE MONTATGE PER
BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F
DE D 110 MM

0,58 12,0000 0,00153 6,96

BG11E600 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA
ELÈCTRICA.
TOT INCLÒS ACABAT

308,00 1,0000 0,13154 308,00

BG11E601 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA
D'AIGÜES.
TOT INCLÒS ACABAT

356,00 1,0000 0,15155 356,00

BG11E602 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE
COMPANYIA.
TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA
XARXA DE DISTRIBUCIÓ A
REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL
GAS.
TOT INCLÒS ACABAT

336,00 1,0000 0,14156 336,00

BH1313L2 u Llumenera decorativa per a
interior model Muna/Bos de
iGuzzini códig 5015.

160,00 2,0000 0,13157 320,00

BH1313L3 u Llumenera decorativa per a
interior model Muna/Bos de
iGuzzini códig 5031.

287,00 10,0000 1,20158 2.870,00

BH328QL3 u Llumenera decorativa tipus
aplic per a bany model Anyway
de iGuzzini códig SD76.

330,00 2,0000 0,28159 660,00

BHNAB9L1 u Llumenera decorativa exterior
iGuzzini model Walky BG01 amb
caixa per empotrar iGuzzini
BZH2.

219,50 12,0000 1,10160 2.634,00

BQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i
forn incorporat, tub per a
connexió a xarxa de gas amb
tub metàl·lic homologat per a
col·locar enrasada amb el
taulell de cuina

199,47 2,0000 0,17161 398,94

BQ880002 u Campana extractora d'acer
inoxidable, de 90 x 90 cm, amb
dos motors, interruptor
lluminós de parada/marxa,
commutador de tres velocitats,
filtres metàl·lics de tres
peces, dues làmpades de 40 W,
xemeneia telescòpica

291,90 2,0000 0,24162 583,80

C1101200 h Compressor amb dos martells
pneumàtics

16,58 53,5078 0,37163 887,16

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell
trencador

68,31 3,0004 0,09164 204,96

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre
pneumàtics, de 117 kW

56,03 6,8342 0,16165 382,92
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C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27 6,0142 0,11166 254,22
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat,

de 8 a 10 t
50,44 0,0892 0,00167 4,50

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,16 8,0387 0,04168 97,75
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30 12,0000 0,16169 387,60
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,36 4,8522 0,08170 181,28
C1505120 h Dúmper d'1,5 t de càrrega

útil, amb mecanisme hidràulic
24,57 135,7017 1,39171 3.334,19

C1704200 h Mesclador continu per a morter
preparat en sacs

1,42 34,7183 0,02172 49,30

CR113000 h Esbrossadora de capçal de
serra de 0,42 kW de potència

0,83 4,3373 0,00173 3,60

CRE23000 h Motoserra 3,09 358,6699 0,46174 1.108,29
CZ182000 h Equip per a injecció a pressió

amb broquets de pressió alta
per a producte hidrofugant

8,93 55,3371 0,21175 494,16

D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius
amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra
amb formigonera de 165 l

74,55 1,9160 0,06176 142,84

D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:4:8, amb
ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

78,37 0,4680 0,02177 36,68

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb
200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5
N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

78,21 0,1506 0,00178 11,78

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica 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
amb formigonera de 165 l

81,12 5,1875 0,18179 420,81

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb
380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

92,31 6,2140 0,24180 573,61
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra
granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

110,92 26,8114 1,24181 2.973,92

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra
granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en
volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

107,56 9,6502 0,43182 1.037,98

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

299,09 0,2082 0,03183 62,27

D07AA000 m3 Formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300
kg/m3

49,49 2,2101 0,05184 109,38

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 100,07 4,1639 0,17185 416,68
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades

elaborat a l'obra i manipulat
a taller B 500 S, de límit
elàstic >= 500 N/mm2

0,93 1.281,0860 0,50186 1.191,41

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller
ME 30 x 15 cm D: 6 - 6 mm B
500 T 6 x 2,2 m, segons UNE
36092

1,62 210,1543 0,14187 340,45

E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS
CONFORMATS DE FIBROCIMENT AMB
AMIANT UBICATS EN COBERTA DE
20 M2 APROX. INCLOENT CARREGA,
TRANSPORT I GESTIÓ A
L'ABOCADOR AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES
DE PERMISOS DE CAP TIPUS).

2.210,00 1,0000 0,92188 2.210,00

E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESUPOST PER
LA RESTAURACIÓ BALCÓ, INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de
pintura antioxidant de
elements estructurals de ferro
del sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i
posterior paviment a escollir
per DF

2.432,00 1,0000 1,01189 2.432,00
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E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
LA RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ
DE LES FAÇANES, INCLOENT
REPARACIÓ D'ESQUERDES
MITJANÇANT GRAPES D'ACER INOX.
COL.LOCADES CADA 30 CM I
DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML
D'ESQUERDES, RECUPERACIÓ
D'EMMARCATS EXTERIORS DE LA
FAÇANA PRINCIPAL 6 UNITATS DE
MIDES 3X3,5 M APROX.
MITJANÇANT ARREBOSSAT I PINTAT
DELS MATEIXOS, PREVI ENDERROC
DE LES PARTS MALMESES.

4.879,00 1,0000 2,03190 4.879,00

E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
LA REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ
DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS,
COM ARA LA REPARACIÓ DELS
ARCS, INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ
DE L'AMPIT, PRETILS DE
COBERTA, AMPITS I SÒCOLS
EXISTENTS

5.865,00 1,0000 2,45191 5.865,00

E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
AL RECALÇAMENT DELS MURS DE
CÀRREGA DEL REBEDOR D'ENTRADA
A L'HABITATGE DE PLANTA BAIXA
DE LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 M
TOTAL 12,7 ML PER BAIXAR LA
COTA DE PAVIMENT 40 CM. EL
RECALÇAMENT ES FARÀ PER TRAMS
D'1 METRE NO CONSECUTIUS,
MITJANÇANT L'EXCAVACIÓ,
DESPULLATGE DEL FONAMENT I
COL.LOCACIÓ A SOTA DE DAU DE
FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I
13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE
FONAMENTS HA-30/B/20/IIIA, 
90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC 500 N/MM2, 

9.680,00 1,0000 4,04192 9.680,00

E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
A EXTRACCIÓ I POSTERIOR
REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA
L'OBRA, DEL MOBILIARI URBÀ
EXISTENT EN L'ÀMBIT DE L'OBRA,
AIXIÍ COM DE QUALSEVOL
DESPERFECTE DEL PAVIMENT
EXTERIOR A L'OBRA PER CAUSES
IMPUTABLES A LA MATEIXA,
ESPECIALMENT CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MATERIAL.

3.547,00 1,0000 1,48193 3.547,00

E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
A LA NETEJA TOTAL I INTEGRAL
DE L'EDIFICI I ELS SEUS
VOLTANTS PER AL LLIURAMENT DE
LA MATEIXA A LA PROPIETAT,
INCLOU ESTANCES, VIDRES,
PAVIMENTS, APARELLS I
QUALSEVOL REPÀS NECESSARI PER
DEIXAR-LA EN PERFECTES
CONDICIONS

1.125,00 1,0000 0,47194 1.125,00
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E2211022 m2 Neteja i esbrossada del
terreny, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

1,96 48,0000 0,04195 94,08

E2212422 m3 Excavació per a rebaix en
terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

7,87 30,2135 0,10196 237,78

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY
DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI
GEOTÈCNIC DE PROJECTE, AMB
MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
SOBRE CAMIÓ, I TRANSPORT DE
TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE
DE RECICLATGE INCLOENT TAXES.

56,87 12,0000 0,28197 682,44

E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas
d'instal.lacions de fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

7,09 5,3752 0,02198 38,11

E2241100 m2 Repàs de sols i parets de
rases, pous i recalçats fins a
1,5 m de fondària

1,95 24,8154 0,02199 48,39

E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT
MECANIC EN TRASDOSATS AMB
TERRES ADECUADES, EN TONGADES
DE 25 CM, COM A MÀXIM, AMB UNA
COMPACTACIÓ DEL 95% DEL PN,
INCLOENT REGADE DE LES
MATEIXES, ENTRE SABATES DE
FONAMENTS I TRASDOSAT DE MURS,
LLIT DE SAULO

9,67 9,0000 0,04200 87,03

E2431120 m3 Transport de residus dins de
l'obra, amb dúmper i temps
d'espera per a la càrrega a mà

22,11 150,8001 1,39201 3.334,19

E2R34269 m3 Transport de terres a
instal.lació autoritzada de
gestio 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

5,60 32,3714 0,08202 181,28

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 des de camió

84,94 17,9199 0,63203 1.522,12

E31B3000 kg Acer en barres corrugades B
500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous

1,24 230,3145 0,12204 285,59

E31D1100 m2 Encofrat amb plafons
metàl.lics per a rases i pous
de fonaments

18,29 17,9202 0,14205 327,76

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb
elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I
de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

103,01 12,6081 0,54206 1.298,76
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E4B93000 kg Acer en barres corrugades B
500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2, per a l'armadura de
sostres amb elements
resistents industrialitzats

1,38 1.050,7754 0,60207 1.450,07

E4B9DC88 m2 Malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller
ME 30x15 D: 6 - 6 B 500 T
6x2,2 m UNE 36092, per a
l'armadura de sostres amb
elements resistents

2,52 210,1548 0,22208 529,59

E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge
d'encofrat amb plafó
metàl.lic, per a cèrcols de
directriu recta

27,56 5,4898 0,06209 151,30

E4D81501 m2 Repicat manual de parets
existents de càrrega per
l'empotrament de 25 cm de
cèrcol perimetral.

39,37 34,5900 0,57210 1.361,81

E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ
CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB
MAÓ DE 29X14X10 CM I UNA
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
150 KP/CM2, PER A REVESTIR,
COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT
1:4 (M-80), ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

261,04 25,6440 2,79211 6.694,11

E4LH432H m2 Semibigueta i revoltó per a
sostre de 18+4 cm, fins a 3 m
d'alçària de muntatge, amb
revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó
pretesat de 13 a 14 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector
últim 50,5 kNm per m
d'amplària de sostre

23,66 210,1551 2,07212 4.972,27

E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de
protecció de palet de riera de
16 a 32 mm de diàmetre, de 10
cm de gruix, col.locat sense
adherir

8,92 17,5000 0,07213 156,10

E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment
format per dues capes de
rajola ceràmica, una de
ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de
color vermell i de 28x14 cm,
col.locades la 1a amb morter
asfàltic i la 2a amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

32,98 13,0000 0,18214 428,74

E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual
de ceràmica de color envellit,
de 20 peces/m2, com a màxim,
col.locada amb morter mixt
1:2:10 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

41,65 119,1001 2,07215 4.960,52
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E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb
formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300
kg/m3, de 12,5 cm de gruix
mitjà

11,18 17,5000 0,08216 195,65

E5Z15Y20 m2 Formació de pendents amb
argila expandida, de densitat
350 kg/m3 abocada en sec i
part proporcional de mestres
en pendent, de 10 cm de gruix
mitjà

13,08 13,0000 0,07217 170,04

E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de 3
cm de gruix, amb acabat
remolinat

10,36 108,0000 0,47218 1.118,88

E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab,
de color vermell i 5 peces/m,
col.locat amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

13,11 13,0000 0,07219 170,43

E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6
mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col.locat amb
fixacions mecàniques

18,11 13,0000 0,10220 235,43

E5ZEE400 M REMAT DE PRETIL DE PLANXA DE
ZINC DE 0.82 MM DE GRUIX I 45
CM DE DESENVOLUPAMENT,
DOBLEGADA SEGONS DETALL, AMB
GOTERÓ I COL.LOCADA AMB
FIXACIONS MECÀNIQUES

40,88 15,1000 0,26221 617,29

E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica
de diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en
calent

31,15 1,0000 0,01222 31,15

E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN
FORMAT PER A REVESTIR, AL
TERRA ES COL·LOCARÀ BANDA
SEPARADORA DE POREX O SURO D'1
CM, LA PARET ES DEIXARÀ 2 CM
SEPARADA DEL FORJAT QUE ES
SEGELLARÀ POSTERIORMENT AMB
GUIX, S'INCLOU LA REALITZACIÓ
DE LLIGADES AMB PARETS DE
ALTRA TIPUS DE MAÓ ( PER
EXEMPLE AMB GERO) JA
REALITZADES AMB ANTERIORITAT,
ES FARAN 4 UNIONS PER ALÇADA
DE 2,50, CADA UNIÓ SERÀ DE COM
A MÍNIM 1 PEÇA SENCERA.

13,96 72,7350 0,42223 1.015,38

E7119785 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-6 segons UNE 104402 de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de
100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

18,06 119,1002 0,90224 2.150,95
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E711H664 m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PA-2 segons UNE 104402 de 7,7
kg/m2 de dues làmines de betum
modificat LBM (SBS)-24-FV amb
armadura de feltre fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides
amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

26,10 22,0000 0,24225 574,20

E71387RK m2 Membrana per a
impermeabilització de cobertes
PN-1 segons la norma UNE
104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2
formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de
polièster de 130 g/m2,
col.locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

17,31 13,0000 0,09226 225,03

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat
amb vel de polietilè de 50 µm
i 48 g/m2, col.locada no
adherida

1,17 13,0000 0,01227 15,21

E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de
poliestirè expandit EPS, de 30
kPa de tensió a la compressió,
de 40 mm de gruix, de 0,85
m2K/W de resistència tèrmica,
amb cares de superfície llisa
i cantell llis, col.locades no
adherides

5,42 16,2399 0,04228 88,02

E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de
poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a
compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica >=1,95
m2K/W, de gruix 60 mm amb la
superfície ranurada i
col.locat amb morter

16,75 132,1003 0,92229 2.212,68

E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de
pi de secció triangular de
50x50 mm, fixada amb tacs
d'expansió cada 75 cm

5,92 16,0997 0,04230 95,31

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de
ciment 1:6 elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, de
gruix 3 cm acabat remolinat

7,47 13,0000 0,04231 97,11

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

48,44 1,0000 0,02232 48,44

E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra, remolinat

16,80 79,3202 0,56233 1.332,58
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E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament horitzontal interior,
a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra,
remolinat

24,61 67,0000 0,69234 1.648,87

E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre
parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter ús corrent (GP) de
designació CSIII W1, segons la
norma UNE-EN 998-1, remolinat

20,41 123,2602 1,05235 2.515,74

E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, remolinat

18,52 95,0000 0,73236 1.759,40

E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat
a l'obra, remolinat

23,35 496,6398 4,84237 11.596,54

E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre
parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb
guix C6

13,09 154,0802 0,84238 2.016,91

E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre
parament horitzontal interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb
guix C6

15,20 61,1599 0,39239 929,63

E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre
parament inclinat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

18,88 93,3999 0,74240 1.763,39

E825124V m2 Enrajolat de parament vertical
interior a una alçària <= 3 m,
amb rajola de ceràmica
esmaltada mat, preu alt, de 26
a 45 peces/m2, col.locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

21,72 79,3200 0,72241 1.722,83

E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de
guix laminat de estàndard (A)
i gruix 15 mm, col.locada
sobre perfileria d'acer
galvanitzat amb fixacions
mecàniques

13,39 159,7999 0,89242 2.139,72

E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix
laminat de tipus estàndard
(A), per a revestir, de 15 mm
de gruix i vora afinada (BA),
sistema fix amb entramat ocult
amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada

20,53 3,0000 0,03243 61,59

E8989240 m2 Pintat de parament vertical
interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

4,21 95,0000 0,17244 399,95
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E898D240 m2 Pintat de parament vertical
exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

5,16 671,3004 1,44245 3.463,91

E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal
exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

5,85 106,4000 0,26246 622,44

E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de
guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 313,8805 0,59247 1.418,74

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal
de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,21 158,1593 0,34248 824,01

E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de
fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues
d'acabat

18,29 8,0000 0,06249 146,32

E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de
fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues
d'acabat

20,37 1,0000 0,01250 20,37

E89F5BJB m Pintat de barana de ferro
balcó, a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim

5,40 3,5000 0,01251 18,90

E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i
balconeres de fusta, i les
seves corresponents persianes
de fusta al vernís sintètic,
amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i
dues d'acabat

38,14 36,2999 0,58252 1.384,48

E8AA2BC0 m2 Envernissat de portes cegues
de fusta, al vernís sintètic,
amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida i
dues d'acabat

12,80 12,0000 0,06253 153,60

E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32
cm de gruix, amb pedra
artificial de morter de ciment
blanc, buixardada, amb dos
cantells en escaire,
col.locada amb morter asfaltic
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

71,73 16,1000 0,48254 1.154,85
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E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària,
amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, polida, amb
trencaaigües a un cantell,
col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

69,55 16,2000 0,47255 1.126,71

E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de
gruix i grandària màxima de 50
a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material sobre
làmina de polietilè

11,47 160,2502 0,77256 1.838,07

E93615B0 m2 Solera de formigó
HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix
15 cm

17,15 160,2501 1,15257 2.748,29

E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola
de gres premsat esmaltat de
forma rectangular preu alt, de
15 peces m2 peces/m2, com a
màxim, col.locat a truc de
maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,36 177,5501 2,40258 5.745,52

E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera
gris de 20x20x2,5 cm, classe
1a, preu alt, sobre suport de
3 cm de sorra, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland

25,48 4,0000 0,04259 101,92

E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a
vorera gris de 20x20x2,5 cm,
classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra,
col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

25,48 58,6499 0,62260 1.494,40

E9U361AV m Sòcol de rajola de gres
premsat esmaltat, preu
superior, de 10 cm d'alçària,
col.locat amb morter adhesiu

5,78 151,6003 0,37261 876,25

EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi
amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus
doella,segons plànol de
fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 80x142 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

243,67 4,0000 0,41262 974,68
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EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi
amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus
doella,segons plànol de
fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 94x167 cm,
classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de
resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat
alta.

275,80 1,0000 0,12263 275,80

EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 80x170 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

254,38 2,0000 0,21264 508,76

EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 80x150 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

251,52 2,0000 0,21265 503,04
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EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi
amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 65x154 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

240,28 2,0000 0,20266 480,56

EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 65x127 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

231,56 1,0000 0,10267 231,56

EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat
de 65x77 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

224,94 1,0000 0,09268 224,94
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EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb
porticons interiors per pintar
amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per
a envernissar, col.locada
sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un
buit d'obra aproximat de
65x104 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

228,79 2,0000 0,19269 457,58

EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26-2 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat
de 40x44 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

183,97 2,0000 0,15270 367,94

EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi
per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,
segons plànol de fusteries nº
26-2 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat
de 50x60 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

214,57 2,0000 0,18271 429,14

EUR



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 28Pàg.:Data: 17/02/15

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi
amb porticons interiors per
pintar amb escopidors de teca
i bastiment tipus doella,
col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra aproximat
de 85x186 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

115,56 1,0000 0,05272 115,56

EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a
porta de fusta per a una llum
de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

22,55 4,4763 0,04273 100,94

EAP17175 u Folrat de bastiment de base
d'envà per a porta de fulles
batents, amb fusta de roure
per a envernissar per a una
llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i 200 cm d'alçària

31,12 4,4762 0,06274 139,30

EAQD2275 u Fulla batent per a porta
interior, de fusta de roure
per a envernissar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta,
de 70 cm d'amplària i de 200
cm d'alçària

93,44 4,4762 0,17275 418,26
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EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS
HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X
210 CM AMB UNA FULLA
PRACTICABLE LLISA DE FUSTA DE
ROURE DE 40 MM AMB TRES PUNT
DE TANCAMENT I ANTIPALANCA,
AMB PERFILERIA D'ACER INOX.
FERRAMENTA TESA 
- FERRAMENTES DE SEGURETAT
LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES
DE FUSTA O DOBLE XAPA.
REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM.
I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85
MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA. 
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE
15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A
L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC
INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE
ACABADA.

1.169,07 2,0000 0,97276 2.338,14
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EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB
UNA FULLA PRACTICABLE
METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA 
- FERRAMENTES DE SEGURETAT
LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES
DE FUSTA O DOBLE XAPA.
REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM.
I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85
MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA. 
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE
15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A
L'ESMALT SINTÈTIC, DUES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE
ACABADA.

559,07 1,0000 0,23277 559,07

EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS
CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA 
- FERRAMENTES DE SEGURETAT
LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE
FRARE I PALANCA PER A PORTES
DE FUSTA O DOBLE XAPA.
REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM.
I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85
MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA,
OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA. 
- CILINDRE DE SEGURETAT
INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE
30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU
PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES
CARES. AMB PASSADORS
ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN
COS I CANÓ I PITONS
ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE
15 MM. DE RADI, AMB DOBLE
EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL.
REF. TESA TX853030N. 
POM EXTERIOR I MANTETA
INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A
L'ESMALT SINTÈTIC, DUES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE
ACABADA.

519,07 1,0000 0,22278 519,07
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EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons
planol de detall nº26, de
fusta de pi per a envernissar,
amb llibret mòbil, amb dues
fulles batents de dues fulles
plegables cada una, amb
comandament de barra.

103,89 22,9000 0,99279 2.379,08

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure
per a envernissar de secció
rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

3,92 41,2551 0,07280 161,72

EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per
finestra F5 de dimensions 80 x
60 cm amb butiral transparent
i estructura d'alumini
anoditzat per ancoratge
totalment muntada.

397,56 2,0000 0,33281 795,12

EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm
d'acer pintat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat. Inclosos els
cargols i totalment muntat.

51,54 19,0000 0,41282 979,26

EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons
plànol de fusteries nº 26, amb
reixa de dimensions 210x110 cm
amb bastiment perimetral de
perfils L 30x30 mm,
emparrillat d'acer inox. 35x70
mm, inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i
tancament amb clau totalment
instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

894,01 1,0000 0,37283 894,01

EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior
metàli.lica, segons plànol de
fusteries nº 26, de dimensions
65x154 cm amb bastiment
perimetral de perfils L
50x50x5 mm, i brèndoles
formades per pletines 30x4 mm,
ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

371,33 3,0000 0,46284 1.113,99

EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta
de pi, segons plànol de
fusteries nº 26, tractada amb
autoclau envernissada de
dimensions 161x165 cm de dos
fulles batents de dimensions
81x165 cm amb bastiment de
fusta inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i
tancament amb clau totalment
instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

936,01 1,0000 0,39285 936,01

EUR



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 32Pàg.:Data: 17/02/15

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior
metli.lica, segons plànol de
fusteries nº 26-2, de
dimensions 65x122 cm amb
bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm, i
brèndoles formades per
pletines 30x4 mm, ancorada
amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

339,80 1,0000 0,14286 339,80

EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior
metàli.lica, segons plànol de
fusteries nº 26-2, de
dimensions 20x21 cm amb
bastiment perimetral de
perfils L 50x50x5 mm,
ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

145,13 1,0000 0,06287 145,13

EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes
incolores de 5 i 8 mm de gruix
i cambra d'aire de 8 mm,
col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

59,77 13,5001 0,34288 806,90

EC1K1301 u Subministrament i col.locació
de mirall de lluna incolora,
de 3 mm de gruix, color plata,
per la seva cara posterior,
fixat amb massilla al
parament. Inclòs cairejat
perimetral, biselat perimetral
i massilla. Tot inclòs,
encastat a l'obra segons
plànol de detall nº22

47,58 2,0000 0,04289 95,16

ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F
de D. 110 mm, incluïdes les
peces especials i fixat
mecànicament amb brides

19,04 12,0000 0,10290 228,48

ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de
45x45 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra i lliscada interiorment

89,40 4,0000 0,15291 357,60

ED354552 U Pericó sifònic per a tapa
registrable, de 45x45 cm i 50
de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm,
arrebossada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

95,74 2,0000 0,08292 191,48

ED5GU001 M Canal modular de drenatge de
formigó polimèric sense
pendent incorporada de 8,2 cm
de fondària, amb bastidor i
reixa de fosa gris amb
clavilla de retenció, muntat
sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

85,28 2,7000 0,10293 230,26
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ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de
D. 200 mm, en solera de 10 cm
i rebliment fins a 10 cm sobre
el tub amb formigó (Residus
petris 0,01275m3, plàstic
0,00653m3)

34,85 43,0000 0,62294 1.498,55

EE228N6M u Caldera estanca de
condensació, mural de 30 kW de
potència calorífica, de planxa
d'acer per a calefacció i
aigua calenta sanitària de 3
bar de pressió, producció
d'aigua calenta sanitària ,
per a gas natural, amb
vàlvules, vas d'expansió i
conjunt d'accessoris,
col.locat

1.584,32 2,0000 1,32295 3.168,64

EE363581 u Radiador d'alumini de 3
elements amb 1 columna, de 550
mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110
°C, com a màxim i amb suport
per a anar encastat, sense
valvuleria

53,33 4,0000 0,09296 213,32

EE3655B1 u Radiador d'alumini de 5
elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110
°C, com a màxim i amb suport
per a anar encastat, sense
valvuleria

83,21 6,0000 0,21297 499,26

EE3695B1 u Radiador d'alumini de 9
elements amb 1 columna, de 650
mm d'alçària màxima, per a
aigua calenta de 6 bar i 110
°C, com a màxim i amb suport
per a anar encastat, sense
valvuleria

148,96 2,0000 0,12298 297,92

EE42H4S2 m Conducte circular d'alumini
flexible, de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506),
sense gruixos definits i
muntat superficialment

11,72 2,0000 0,01299 23,44

EE4ZDM11 u Barret de xemeneia
antirregolfant de planxa
d'acer, de 75x35x15 cm, inclòs
pintat amd dues capes pintura
antioxidant i una d'acabat
col·locat amb fixacions
mecàniques

423,00 2,0000 0,35300 846,00

EE4ZDM12 u Barret de xemeneia
antirregolfant de planxa
d'acer, de 75x67x15 cm, inclòs
pintat dues capes de pintura
antioxidant i una d'avabat i
col·locat amb fixacions
mecàniques

362,00 2,0000 0,30301 724,00
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EEA13G72 u Captador solar horitzontal
BAXIROCA SOL 200 H pla de
planxa de coure amb vidre
trempat, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament de fibra
de vidre amb film d'alumini
amb una superfície activa de
2 a 2,25 m2, un rendiment
màxim de 72 % i un coeficient
de pèrdues <= 7 W/m2°C,
col.locat amb suport vertical

586,00 2,0000 0,49302 1.172,00

EEU11113 u Purgador automàtic d'aire, de
llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula
d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre,
roscat

15,65 4,0000 0,03303 62,60

EEV21112 u Termòstat d'ambient per a
calefacció amb regulació de 5
a 30°C, de doble contacte a
230 V i 10 A, muntat
superficialment

63,80 2,0000 0,05304 127,60

EEZ51110 u Conjunt de valvuleria per a
radiador amb sistema
bitubular, amb detentor,
vàlvula, taps i purgador
d'aire manual, acoblat al
radiador

32,44 12,0000 0,16305 389,28

EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316
amb soldadura longitudinal, de
15 mm de diàmetre nominal i de
gruix 0,6 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE
19049-1, unió premsada, amb
grau de dificultat mitja, i
col.locat superficialment

6,59 8,0000 0,02306 52,72

EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316
amb soldadura longitudinal, de
22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 0,7 mm, acabat brillant,
fabricat segons la norma UNE
19049-1, unió premsada, amb
grau de dificultat mitja, i
col.locat superficialment

8,98 45,0000 0,17307 404,10

EF5283B3 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 alt i col.locat
superficialment

12,98 40,0000 0,22308 519,20

EF5343B2 m Tub de coure R220 (recuit) de
12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
superficialment

7,77 20,0000 0,06309 155,40

EF5343B7 m Tub de coure R220 (recuit) de
12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
encastat

8,56 174,0000 0,62310 1.489,44
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EF5353B7 m Tub de coure R220 (recuit) de
14 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
encastat

9,48 16,0000 0,06311 151,68

EF5373B7 m Tub de coure R220 (recuit) de
16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
encastat

10,38 40,0000 0,17312 415,20

EF5383B2 m Tub de coure R220 (recuit) de
18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
superficialment

10,09 12,0000 0,05313 121,08

EF5383B7 m Tub de coure R220 (recuit) de
18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, soldat per
capil.laritat, amb grau de
dificultat mitjà i col.locat
encastat

11,30 60,0000 0,28314 678,00

EFQ38553 m Aïllament tèrmic d'escuma
elastomèrica per a canonades
calentes, per a tub de 3/4´´
de diàmetre, de 20 mm de
gruix, amb grau de dificultat
alt i col.locat
superficialment

8,74 40,0000 0,15315 349,60

EG134701 u Caixa per a quadre de
comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb
porta, per a deu mòduls i
encastada

23,08 2,0000 0,02316 46,16

EG151D11 u Caixa de derivació quadrada de
plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció normal,
encastada

15,60 4,0000 0,03317 62,40

EG161411 u Caixa de derivació rectangular
de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció normal,
encastada

14,58 2,0000 0,01318 29,16

EG161611 u Caixa de derivació rectangular
de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció normal,
encastada

17,84 14,0000 0,10319 249,76

EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de
130x220 cm de dues fulles, per
la CGP., comptadors d'aigua i
comptadors de gas formada per 
marc perimetral de PNL de 30x3
mm i PNT intermitja per
tancament i portes de bastidor
de 30x30x2,5 mm de gruix i
xapa d'acer 1,5 mm pintat a l'
Oxiron, amb clau tipus
companyies. Inclòs obra segons
plànol de detall.
Totalment col.locada e
instalada.

1.304,33 1,0000 0,54320 1.304,33
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EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC,
de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

0,99 342,0000 0,14321 338,58

EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC,
de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte
d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

1,06 50,0000 0,02322 53,00

EG326206 m Conductor de coure de
designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

0,77 628,0000 0,20323 483,56

EG326306 m Conductor de coure de
designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

0,98 100,0000 0,04324 98,00

EG326406 m Conductor de coure de
designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x4 mm2,
col.locat en tub

1,33 80,0000 0,04325 106,40

EG326506 m Conductor de coure de
designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x6 mm2,
col.locat en tub

2,03 48,0000 0,04326 97,44

EG41149C u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE
20317, de 2 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

34,03 2,0000 0,03327 68,06

EG415A99 u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

18,77 2,0000 0,02328 37,54

EG415A9B u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

18,93 4,0000 0,03329 75,72
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EG415A9C u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

19,19 2,0000 0,02330 38,38

EG415A9D u Interruptor automàtic
magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

19,40 2,0000 0,02331 38,80

EG42129D u Interruptor diferencial de la
classe AC, gamma residencial,
de 25 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons
les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil
DIN

37,83 2,0000 0,03332 75,66

EG482125 u Protector per a sobretensions
permanents i transitòries amb
IGA integrat d'intensitat
nominal 25 A, bipolar (1P+N),
PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat màxima transitòria
15 kA, muntat en perfil DIN

128,03 2,0000 0,11333 256,06

EG611021 u Caixa de mecanismes, per a un
element, preu alt, encastada

1,88 64,0000 0,05334 120,32

EG613021 u Caixa de mecanismes, per a
tres elements, preu alt,
encastada

3,11 2,0000 0,00335 6,22

EG621193 u Interruptor, de tipus
universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

9,85 18,0000 0,07336 177,30

EG621G93 u Commutador, de tipus
universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

10,05 4,0000 0,02337 40,20

EG621J93 u Commutador de creuament, de
tipus universal, unipolar
(1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
preu alt, encastat

13,49 2,0000 0,01338 26,98

EG631153 u Presa de corrent de tipus
universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

10,16 40,0000 0,17339 406,40
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EG631EA3 u Presa de corrent tipus
universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa,
preu alt, encastada

12,86 4,0000 0,02340 51,44

EG641177 u Polsador de tipus universal,
10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot,
preu alt, encastat

12,85 2,0000 0,01341 25,70

EG671113 u Marc per a mecanisme
universal, d'1 element, preu
alt, col.locat

3,77 64,0000 0,10342 241,28

EG671133 u Marc per a mecanisme
universal, de 3 elements, preu
alt, col.locat

7,77 2,0000 0,01343 15,54

EGA12522 u Avisador acústic adossable de
230 V, de so musical, preu
alt, muntat superficialment

19,82 2,0000 0,02344 39,64

EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa,
aixetes, braç de dutxa i plat
de dutxa rectang. acrílic
NEODAIQUIRI 1500x700x40 de
ROCA de planxa d'acer esmaltat
brillant, de llargària 1,7 m,
de color blanc, preu mitjà,
per a revestir, col.locada
sobre suports regulables

504,52 2,0000 0,42345 1.009,04

EJ124256 u Desguassos de tot el bany,
instal.lats i en funcionament,
incloent desguàs banyera,
desguàs lavabo, sifó lavabo,
desguàs bidet, sifó bidet.
Tot conectat i en
funcionament.

239,34 2,0000 0,20346 478,68

EJ12M912 u Plat de dutxa rectangular
acrílic NEODAIQUIRI de ROCA de
1500x700x40 mm, de color
blanc, preu superior

294,57 2,0000 0,25347 589,14

EJ13B212 u Lavabo de porcellana
vitrificada, senzill,
d'amplària de 45 a 60 cm, de
color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

51,18 2,0000 0,04348 102,36

EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i
lavabo de porcellana
vitrificada, senzill,
d'amplària de més de 60 cm, de
color blanc, preu alt,
col.locat sobre un peu

157,21 2,0000 0,13349 314,42

EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de
porcellana vitrificada amb
aixeta de pas, de sortida
vertical, amb seient i tapa,
de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa
d'evacuació

287,33 2,0000 0,24350 574,66
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EJ14BA1P u Inodor de porcellana
vitrificada, de sortida
vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació

225,91 2,0000 0,19351 451,82

EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer
inoxidable amb dues piques, de
70 a 80 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior,
col.locada sobre moble

77,94 2,0000 0,06352 155,88

EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color
blanc, preu alt, col.locada
amb fixacions murals

20,49 2,0000 0,02353 40,98

EJ21612A u Aixeta monocomandament per a
banyera/dutxa, mural, muntada
superficialment, amb broc i
transfusor, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades de
1/2´´ i sortida de 1/2´´ per a
dutxa de telèfon

98,64 2,0000 0,08354 197,28

EJ22D721 u Braç de dutxa d'alumini
anoditzat per a ruixador,
mural, muntat superficialment,
preu alt, amb entrada de 1/2´´
i sortida de 1/2´´

19,86 2,0000 0,02355 39,72

EJ22S120 u Suport amb ròtula per a dutxa
de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó
cromat, preu alt

13,27 2,0000 0,01356 26,54

EJ23112G u Aixeta mescladora per a
lavabo, muntada
superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

63,88 2,0000 0,05357 127,76

EJ23512G u Aixeta monocomandament per a
lavabo, muntada
superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets

92,45 2,0000 0,08358 184,90

EJ24A121 u Aixeta de regulació per a
inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada
superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´

19,27 2,0000 0,02359 38,54

EJ2Z4127 u Aixeta de pas, encastada, de
llautó cromat, preu alt, amb
sortida de diàmetre 1/2´´ i
entrada de 1/2´´

26,18 8,0000 0,09360 209,44
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EJ3124CF u Desguàs sifònic per a banyera,
amb sobreeixidor, tap i
cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 35 mm,
connectat a la xarxa de petita
evacuació

41,86 2,0000 0,03361 83,72

EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo,
amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de
diàmetre 32 mm, connectat a un
ramal o a un sifó de PVC

10,05 2,0000 0,01362 20,10

EJ33B7NG u Sifó de botella per a lavabo,
de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

10,16 2,0000 0,01363 20,32

EJ3517N7 u Desguàs recte per a bidet, amb
tap i cadeneta incorporats, de
PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un
sifó de PVC

10,13 2,0000 0,01364 20,26

EJ35B1NF u Sifó de botella registrable
amb vàlvula de ventilació per
a bidet, d'ABS, cromat, de 32
mm de diàmetre, flux d'aire
1,5 l/s, de designació AII
segons norma UNE-EN 12380,
connectat a la xarxa de petita
evacuació

39,01 2,0000 0,03365 78,02

EJ3817D7 u Desguassos de la cuina,
instal.lats i en funcionament,
incloent desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en
funcionament.

126,47 2,0000 0,11366 252,94

EJ38B4SF u Sifó de botella registrable
amb vàlvula de ventilació per
a aigüera, d'ABS, de 40 mm de
diàmetre, flux d'aire 2,5 l/s,
de designació AII segons norma
UNE-EN 12380, connectat a la
xarxa de petita evacuació

32,76 2,0000 0,03367 65,52

EJ38E7DG u Sifó de botella per a aigüera
de dues piques, de PVC, de
diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC

15,53 2,0000 0,01368 31,06

EJAA7311 u Acumulador-bescanviador per a
aigua calenta sanitària de 300
l de capacitat, amb un
serpentí tubular, amb cubeta
d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, col.locat en
posició vertical amb fixacions
murals i connectat

1.043,10 1,0000 0,43369 1.043,10

EK126227 u Armari regulador normalitzat
de designació A-6 per a un
cabal de 6 m3/h, entrada de
polietilè de 32 mm de
diàmetre, sortida amb tub de
coure de 20x22 mm, pressió
d'entrada mitjana B, pressió
de sortida 22 mbar, pressió de
seguretat per màxima 70 mbar,
pressió de seguretat per
mínima 12,5 a 15 mbar i muntat
superficialment

479,77 1,0000 0,20370 479,77
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EK213366 u Regulador de pressió mitjana B
d'entrada/pressions mitjana A
i baixa de sortida, de 50
m3/h, com a màxim, sense
vàlvula de seguretat,
embridat, muntat entre tubs

538,28 1,0000 0,22371 538,28

EK221466 u Vàlvula de seguretat de
funcionament per interrupció,
roscada, d'1´´1/2 de diàmetre
nominal, 0,2 a 0,5 bar de
pressió, muntada entre tubs

293,14 1,0000 0,12372 293,14

EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre
nominal 1´´, de 4 bar de
pressió màxima de servei, pla
i muntat entre tubs

110,95 1,0000 0,05373 110,95

EK246316 u Comptador de designació G16
segons UNE 60510 amb
connexions roscades de 2´´ de
diàmetre, de 25 m3/h (n), com
a màxim, de manxa i muntat
entre tubs

418,39 2,0000 0,35374 836,78

EK259230 u Manòmetre per a una pressió <
4 bar, d'esfera de 100 mm,
rosca de connexió de 1/2´´ G,
instal.lat

24,19 1,0000 0,01375 24,19

EK621160 u Tija normalitzada per a
escomesa de gas, de 25 mm de
de diàmetre nominal, amb
transició tub de polietilè PE
80 de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-1,
a tub de coure de 22 mm, amb
beina de protecció d'acer
inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà

81,57 1,0000 0,03376 81,57

EKK15111 u Reixeta de ventilació
estampada alumini de 15x15
cm, fixada mecànicament

7,53 5,0000 0,02377 37,65

EN314327 u Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada
superficialment

17,06 1,0000 0,01378 17,06

EN314427 u Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada
superficialment

17,89 10,0000 0,07379 178,90

EN315327 u Vàlvula d'esfera manual amb
rosca, de diàmetre nominal
3/4´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada
superficialment

20,28 1,0000 0,01380 20,28

ENF51617 u Vàlvula de seguretat ACS amb
rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre
3/4´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C,
muntada superficialment

13,89 1,0000 0,01381 13,89
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ENFC1217 u Vàlvula d'ompliment automàtica
de llautó, amb connexió
mascle-femella de diàmetre
1/2´´, muntada superficialment

24,98 1,0000 0,01382 24,98

ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm
de DN, amb connexió rosca gas
femella G 3/8'' i junt pla
mascle G 1/2'', amb obturador
esfèric, segons norma UNE
60.708

11,21 4,0000 0,02383 44,84

ENLA2552 u Grup hidràulic de dues vies
amb bomba acceleradora per a
un cabal de fins a 1,8 m3/h,
de 6 bar de pressió màxima, de
150 °C de temperatura màxima i
accessoris de mesura i
regulació, muntada

428,42 1,0000 0,18384 428,42

EQ512J51 m2 Taulell de pedra natural
calcària nacional, de 20 mm de
gruix, preu mitjà, de 60 a 99
cm de llargària, col.locat
sobre suport mural i encastat
al parament

187,66 7,8000 0,61385 1.463,75

EQ5Z11A0 u Formació de forat sobre
taulell de pedra natural
calcària, amb el cantell
interior sense polir, de forma
circular o oval, per a
encastar aparells sanitaris

93,46 2,0000 0,08386 186,92

EQ71097F u Mòdul estàndard per a moble de
cuina alt, de 900x330 mm i 700
mm d'alçària, d'aglomerat amb
laminat estratificat, preu
mitjà, amb tiradors, ferratges
i regleta, totalment
instal.lat

179,90 6,0000 0,45387 1.079,40

EQ7116CF u Mòdul estàndard per a moble de
cuina baix, de 600x600 mm i
700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler
d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal.lat

233,53 8,0000 0,78388 1.868,24

EQ71197F u Mòdul d'eixugaplats per a
moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària,
d'aglomerat amb laminat
estratificat, preu mitjà, amb
tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal.lat

206,74 4,0000 0,34389 826,96

EQ7136A0 u Mòdul de forn per a moble de
cuina baix, de 600x600 mm i
700 mm d'alçària, sense
frontal , preu econòmic, sobre
peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal.lat

81,13 2,0000 0,07390 162,26
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EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i
forn incorporat connectat a la
xarxa de gas amb tub metàl·lic
homologat i col·locada
enrasada amb el taulell de
cuina

199,47 2,0000 0,17391 398,94

EQ880002 u Campana extractora d'acer
inoxidable, de 90 x 90 cm,
equipada amb dos motors,
interruptor parada/marxa,
commutador de tres velocitats,
filtres metàl·lics de tres
peces, dues làmpades de 40 w,
xemeneia telescòpica

291,90 2,0000 0,24392 583,80

EY011321 m Obertura de regata en paret de
maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1

3,50 462,0000 0,67393 1.617,00

EY01132A m Obertura de regata en paret de
maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter
de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165
l

3,47 220,0000 0,32394 763,40

EY021311 u Formació d'encast per a petits
elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals,
i collat amb guix B1

6,68 72,0000 0,20395 480,96

EY02131A u Formació d'encast per a petits
elements a paret de maó
foradat, amb mitjans manuals,
i collat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

6,72 40,0000 0,11396 268,80

GH1313L2 u Instal.lació provada i
comprovada de llumenera
decorativa per a interior
model Muna/Bos de iGuzzini
códig 5015 per a distribuïdor
segons plànol I03.

171,21 2,0000 0,14397 342,42

GH1313L3 u Instal.lació provada i
comprovada de llumenera
decorativa per a interior
model Muna/Bos de iGuzzini
códig 5031 per a sala d'estar
i dormitoris segons plànol
I03.

298,21 10,0000 1,24398 2.982,10

GH328QL3 u Instal.lació provada i
comprovada Llumenera
decorativa tipus aplic per a
bany model Anyway de iGuzzini
códig SD76 per a sala d'estar
i dormitoris segons plànol
I03.

341,21 2,0000 0,28399 682,42

GHNABLL1 u Instal.lació provada,
comprovada de llumenera
decorativa exterior iGuzzini
model Walky BG01 amb caixa per
empotrar iGuzzini BZH2.

230,71 12,0000 1,15400 2.768,52

EUR



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 44Pàg.:Data: 17/02/15

Màscara: *  Tipus: TOTS (Ordenació per codi)
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males
herbes, en interiors i
exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de
brossa de 150 cm, com a màxim
i càrrega sobre camió o
contenidor

1,20 180,0000 0,09401 216,00

K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

154,00 51,5760 3,31402 7.942,70

K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta
de fusta, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

36,82 224,3501 3,44403 8.260,57

K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de
ceràmica, a mà i amb
compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

10,39 5,7796 0,03404 60,05

K215501A m2 Desmuntatge de teules amb
mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

23,85 132,1002 1,31405 3.150,59

K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de
5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

5,58 13,7993 0,03406 77,00

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter
de ciment, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,55 398,2398 1,92407 4.599,67

K2182232 m2 Sanejament mur interior
construcció auxiliar que
inclou repicat d'arrebossat de
morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

13,48 39,0000 0,22408 525,72

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en
parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

8,86 29,0000 0,11409 256,94

K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó
en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

128,99 26,3200 1,42410 3.395,02

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic,
amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

5,78 160,0000 0,39411 924,80

K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o
de pedra, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,16 10,0000 0,00412 11,60

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment
de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

5,78 14,0000 0,03413 80,92

K21A2011 u Arrencada de full i bastiment
de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

5,78 5,0000 0,01414 28,90
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K21A3011 u Arrencada de full i bastiment
de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

3,85 15,0000 0,02415 57,75

K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i
accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2, com a
màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per
a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa
sobre camió o contenidor

42,66 2,0000 0,04416 85,32

K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric
superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2,65 0,0000 0,00417 0,00

K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de
distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a
cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

217,51 1,0000 0,09418 217,51

K21JB111 u Arrencada de inodor,
ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

13,59 2,0000 0,01419 27,18

K21JC111 u Arrencada de bidet,
ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,63 2,0000 0,01420 25,26

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

15,00 2,0000 0,01421 30,00

K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

21,91 2,0000 0,02422 43,82

K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,40 1,0000 0,01423 12,40
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K21JH111 u Arrencada de safareig, suport,
aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o
contenidor

12,40 1,0000 0,01424 12,40

K21JJ01A u Arrancada d'escalfador
d'aigua, accessoris i
desconnexió de les xarxes
d'aigua, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre comió o
contenidor

17,68 1,0000 0,01425 17,68

K7P111C1 m Tractament del nivell
d'humitat capil·lar en
parament vertical de paredat
de 50 cm de gruix de mitjana,
a una cara, mitjançant
injecció, amb producte
hidrofugant, amb 5
perforacions perpendiculars a
la base del mur, a portell i
inclinades cap al terra, per
metro, inclinades 30° cap al
terra, equidistants 20 cm, de
12 mm de diàmetre, amb una
fondària de 4/5 parts del
gruix del mur, neteja dels
orificis i injecció fins a la
saturació amb broquets de
pressió alta de producte
hidrofugant tipus
InjectoCream-100 de Sika de
base àcid silícic i
hidrofugant i obturament amb
morter mixt 1:2:10

175,22 44,2800 3,24426 7.758,74

PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT
CUINA

3.989,29 2,0000 3,33427 7.978,58

PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES PER INSTAL.LACIÓ DE
PRESA DE TERRA
Instal.lació de presa de terra
de l'edifici, inclou
construcció d'arquetes per
col.locació d'electrode i
presa de terra de
l'instal.lació, col.locació de
piqueta de connexió a terra de
2,5 m d'alçada i 20 mm de
diàmetre tipus standard i
clavada a terra, amb
abraçadora i suministre de
cable de coure de 3,5 mm2 per
circuits de terra, amb 5 punts
de comprovació, segons
reglament de baixa tensió.

1.256,00 1,0000 0,52428 1.256,00

PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE
DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
MESURES PREVISTES EN ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT A L' OBRA
SEGONS DIFERENTS FASES.

11.984,00 1,0000 5,00429 11.984,00
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PPA0UEVV u Manpara dutxa. -
Subministrament i instal.lació
de manpara de vidre
transparent amb sistema
aquanet o similar amb vidre
templat de 6 mm per manpara de
dutxa de bany col.locada sobre
banyera

958,00 2,0000 0,80430 1.916,00

TOTAL: 182,16436.855,91

EUR
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01.01.11.001 K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans
manuals, per a una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre
camió o contenidor

1,20 €

(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

01.01.12.001 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 23,85 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.12.002 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

36,82 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

01.01.12.003 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

154,00 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS)

01.01.12.004 K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

10,39 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.12.005 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

21,91 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.12.006 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

12,63 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

01.01.12.007 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

15,00 €

(QUINZE EUROS)

01.01.12.008 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

13,59 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.12.009 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a
cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

217,51 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

01.01.12.010 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,40 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.01.12.011 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

2,65 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.12.012 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.12.013 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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01.01.12.014 K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2,
com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o
contenidor

42,66 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.12.015 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

5,58 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.12.016 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

3,85 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.12.017 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.12.018 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

01.01.12.019 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

128,99 €

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

01.01.12.020 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

01.01.12.021 E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS CONFORMATS DE FIBROCIMENT AMB
AMIANT UBICATS EN COBERTA DE 20 M2 APROX. INCLOENT CARREGA,
TRANSPORT I GESTIÓ A L'ABOCADOR AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES DE PERMISOS DE CAP TIPUS).

2.210,00 €

(DOS MIL DOS-CENTS DEU EUROS)

01.01.12.022 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

12,40 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.01.12.023 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

8,86 €

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

01.01.12.024 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

1,16 €

(UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.01.12.025 K21JJ01A u Arrancada d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre comió o contenidor

17,68 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.01.12.026 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega
a mà

22,11 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

01.01.12.027 K2182232 m2 Sanejament mur interior construcció auxiliar que inclou repicat d'arrebossat de
morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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01.02.001 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

1,96 €

(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

01.02.002 E2R34269 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio 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

5,60 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

01.02.003 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,95 €
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

01.02.004 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments 18,29 €
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

01.02.005 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 des de camió

84,94 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.02.006 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a
l'armadura de rases i pous

1,24 €

(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

01.02.007 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

7,87 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

01.03.001 ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F de D. 110 mm, incluïdes les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

19,04 €

(DINOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

01.03.002 ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó
calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i
lliscada interiorment

89,40 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.03.003 ED354552 U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 de fondària, amb paret de
maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment

95,74 €

(NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.03.004 ED5GU001 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de
8,2 cm de fondària, amb bastidor i reixa de fosa gris amb clavilla de retenció,
muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

85,28 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

01.03.005 ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de D. 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a
10 cm sobre el tub amb formigó (Residus petris 0,01275m3, plàstic 0,00653m3)

34,85 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

01.03.006 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,09 €

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

01.04.001 14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2,
amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum
< 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B
500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de
0,06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

39,28 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

01.04.002 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a cèrcols de directriu
recta

27,56 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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01.04.003 E4D81501 m2 Repicat manual de parets existents de càrrega per l'empotrament de 25 cm de
cèrcol perimetral.

39,37 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

01.04.004 E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER AL
RECALÇAMENT DELS MURS DE CÀRREGA DEL REBEDOR D'ENTRADA A
L'HABITATGE DE PLANTA BAIXA DE LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 M TOTAL 12,7
ML PER BAIXAR LA COTA DE PAVIMENT 40 CM. EL RECALÇAMENT ES
FARÀ PER TRAMS D'1 METRE NO CONSECUTIUS, MITJANÇANT
L'EXCAVACIÓ, DESPULLATGE DEL FONAMENT I COL.LOCACIÓ A SOTA DE
DAU DE FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I 13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS HA-30/B/20/IIIA,
90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC 500 N/MM2,

9.680,00 €

(NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS)

01.05.001 E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE
29X14X10 CM I UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 150 KP/CM2, PER A
REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4 (M-80), ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

261,04 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

01.05.002 E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN FORMAT PER A REVESTIR, AL TERRA
ES COL·LOCARÀ BANDA SEPARADORA DE POREX O SURO D'1 CM, LA
PARET ES DEIXARÀ 2 CM SEPARADA DEL FORJAT QUE ES SEGELLARÀ
POSTERIORMENT AMB GUIX, S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE LLIGADES
AMB PARETS DE ALTRA TIPUS DE MAÓ ( PER EXEMPLE AMB GERO) JA
REALITZADES AMB ANTERIORITAT, ES FARAN 4 UNIONS PER ALÇADA DE
2,50, CADA UNIÓ SERÀ DE COM A MÍNIM 1 PEÇA SENCERA.

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

01.05.003 E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER LA
RESTAURACIÓ BALCÓ, INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de pintura antioxidant de elements estructurals de
ferro del sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i posterior paviment a escollir per DF

2.432,00 €

(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS)

01.05.004 E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA
RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE LES FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ
D'ESQUERDES MITJANÇANT GRAPES D'ACER INOX. COL.LOCADES CADA
30 CM I DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML D'ESQUERDES,
RECUPERACIÓ D'EMMARCATS EXTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL 6
UNITATS DE MIDES 3X3,5 M APROX. MITJANÇANT ARREBOSSAT I PINTAT
DELS MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE LES PARTS MALMESES.

4.879,00 €

(QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS)

01.05.005 E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA
REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS, COM
ARA LA REPARACIÓ DELS ARCS, INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMPIT,
PRETILS DE COBERTA, AMPITS I SÒCOLS EXISTENTS

5.865,00 €

(CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

01.05.006 15117M02 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè,
formació de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció
de morter de ciment, capa separadora, impermeabilització amb una membrana
d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment
format per dues capes de rajola ceràmica

72,01 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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01.05.007 1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE 30 CM DE ALT PER A REVESTIR,
FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB MORTER DE CIMENT 1:8,
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC DE 40 CM DE DESENVOLUPAMENT
DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB PINTURA FEB-REVETON ACABAT
RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB FIXACIÓNS MECANIQUES.
SEGONS DETALL

102,81 €

(CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

01.06.001 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 60 mm amb
la superfície ranurada i col.locat amb morter

16,75 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

01.06.002 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

18,06 €

(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

01.06.003 E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica de color envellit, de 20 peces/m2, com
a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

41,65 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

01.06.004 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,11 €

(TRETZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

01.06.005 E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament,
col.locat amb fixacions mecàniques

18,11 €

(DIVUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

01.06.006 E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la
compressió, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de resistència tèrmica, amb
cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no adherides

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

01.06.007 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

11,18 €

(ONZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

01.06.008 E711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7
kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de
feltre fibra de vidre de 50 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia
imprimació

26,10 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

01.06.009 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

10,36 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

01.06.010 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir

8,92 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

01.06.011 E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter
asfaltic mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

71,73 €

(SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

01.06.012 E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava
metàl.lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent

31,15 €

(TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 17/02/15 Pàg.: 6

01.06.013 E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb
tacs d'expansió cada 75 cm

5,92 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

01.06.014 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

48,44 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.06.015 K7P111C1 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de paredat de 50 cm
de gruix de mitjana, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant,
amb 5 perforacions perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al
terra, per metro, inclinades 30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 12 mm de
diàmetre, amb una fondària de 4/5 parts del gruix del mur, neteja dels orificis i
injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant
tipus InjectoCream-100 de Sika de base àcid silícic i hidrofugant i obturament
amb morter mixt 1:2:10

175,22 €

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

01.07.001 E825124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de
ceràmica esmaltada mat, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

21,72 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

01.07.002 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat

23,35 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

01.07.003 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

18,52 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

01.07.004 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de estàndard (A) i gruix 15 mm,
col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

13,39 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

01.07.005 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15
mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada

20,53 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

01.07.006 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

16,80 €

(SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

01.07.007 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

24,61 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

01.07.008 E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat

20,41 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

01.08.001 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material sobre làmina de polietilè

11,47 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

01.08.002 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm

17,15 €

(DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

01.08.003 E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

25,48 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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01.08.004 E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular preu
alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,36 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

01.08.005 E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
polida, amb trencaaigües a un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

69,55 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

01.08.006 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària,
col.locat amb morter adhesiu

5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.09.91.001 1G224200 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 90 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5
circuits incloses totes les regates i ajudes de paleta inclòs contadors i conexió a
xarxa general. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació provada, comprovada i legalitzada cumplint tot el reglament.

2.595,61 €

(DOS MIL CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN
CÈNTIMS)

01.09.91.002 1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA
ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT EL
PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.027,67 €

(MIL VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

01.09.91.003 GHNABLL1 u Instal.lació provada, comprovada de llumenera decorativa exterior iGuzzini model
Walky BG01 amb caixa per empotrar iGuzzini BZH2.

230,71 €

(DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

01.09.91.004 GH1313L2 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a interior model
Muna/Bos de iGuzzini códig 5015 per a distribuïdor segons plànol I03.

171,21 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.09.91.005 GH1313L3 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a interior model
Muna/Bos de iGuzzini códig 5031 per a sala d'estar i dormitoris segons plànol I03.

298,21 €

(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.09.91.006 GH328QL3 u Instal.lació provada i comprovada Llumenera decorativa tipus aplic per a bany
model Anyway de iGuzzini códig SD76 per a sala d'estar i dormitoris segons
plànol I03.

341,21 €

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.09.92.001 1E221062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 90 m2 amb
radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de gas natural
incloses totes les regates i ajudes de paleta. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada, posada en marxa i
legalitzada cumplint tot el reglament.

3.886,66 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS)

01.09.93.001 1J414000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 90 m2 de superfície incloses totes
les regates i ajudes de paleta, inclòs contador i conexió a xarxa general , egons
plànol de projecte, amb instal.lació provada complint tot el reglament vigent i
degudament legalitzada.

826,26 €

(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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01.09.93.002 EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa, aixetes, braç de dutxa i plat de dutxa rectang. acrílic
NEODAIQUIRI 1500x700x40 de ROCA de planxa d'acer esmaltat brillant, de
llargària 1,7 m, de color blanc, preu mitjà, per a revestir, col.locada sobre suports
regulables

504,52 €

(CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

01.09.93.003 EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
més de 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

157,21 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.09.93.004 EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de porcellana vitrificada amb aixeta de pas, de
sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

287,33 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

01.09.93.005 EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària,
acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

77,94 €

(SETANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.09.93.006 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

92,45 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

01.09.93.007 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions murals 20,49 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

01.09.93.008 EJ124256 u Desguassos de tot el bany, instal.lats i en funcionament, incloent desguàs
banyera, desguàs lavabo, sifó lavabo, desguàs bidet, sifó bidet.
Tot conectat i en funcionament.

239,34 €

(DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.09.93.009 EJ3817D7 u Desguassos de la cuina, instal.lats i en funcionament, incloent desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en funcionament.

126,47 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

01.09.93.010 1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA
D'AIGÜES.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT EL
PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.075,67 €

(MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

01.09.94.001 EK126227 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada
de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm,
pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per
màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat
superficialment

479,77 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

01.09.94.002 EK213366 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida,
de 50 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat, muntat entre tubs

538,28 €

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

01.09.94.003 EK221466 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´1/2 de
diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

293,14 €

(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

01.09.94.004 EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla
i muntat entre tubs

110,95 €

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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01.09.94.005 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de
2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

418,39 €

(QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

01.09.94.006 EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de
1/2´´ G, instal.lat

24,19 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

01.09.94.007 EK621160 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de de diàmetre nominal, amb
transició tub de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie
SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 22 mm, amb beina de
protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà

81,57 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

01.09.94.008 EKK15111 u Reixeta de ventilació estampada alumini  de 15x15 cm, fixada mecànicament 7,53 €
(SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

01.09.94.009 EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,7 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1,
unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment

8,98 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.09.94.010 EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre
nominal i de gruix 0,6 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1,
unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i col.locat superficialment

6,59 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

01.09.94.011 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i
junt pla mascle G 1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

11,21 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.09.94.012 1G11E314 U ESCOMESA GAS
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ
AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL
GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT EL
PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.055,67 €

(MIL CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

01.09.95.001 1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per a edifici plurifamiliar de 2 habitatges, amb 2
captadors solars plans amb una superfície activa de 3,8 m2, amb acumulador
vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els captadors i
l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements
de connexió necessaris per a la seva instal.lació

3.588,53 €

(TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS)

01.09.96.001 PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES PER INSTAL.LACIÓ DE PRESA
DE TERRA
Instal.lació de presa de terra de l'edifici, inclou construcció d'arquetes per
col.locació d'electrode i presa de terra de l'instal.lació, col.locació de piqueta de
connexió a terra de 2,5 m d'alçada i 20 mm de diàmetre tipus standard i clavada a
terra, amb abraçadora i suministre de cable de coure de 3,5 mm2 per circuits de
terra, amb 5 punts de comprovació, segons reglament de baixa tensió.

1.256,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

01.09.97.001 PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT CUINA 3.989,29 €
(TRES MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

01.09.98.001 1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i dades, cablejat a punts a conexió, antena comunitària
TV/FM, subministrament de telefonia, certificació enllaç veu i dades, registres i
emissions de certificats de la qualitat de la transmissió d'acord amb la classe

1.653,41 €
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d'enllaç i categoria dels seus components, timbres, video porter electrònic, ajuts
de paleta comunicacions. Tot segons plànols de projecte. Instal.lació
completament acabada, provada, comprovada, posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.
(MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

01.10.001 1A221331 u P1 - Porta interior de fusta, envernissada, segons plànol nº 26, amb porta de
fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200
cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Inclosos ferratges qualitat
alta.

156,97 €

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

01.10.002 1A221332 u P2 - Porta corredera tipus KRONA INTERIOR de fusta, envernissada, segons
plànol nº 26, amb porta corredera de fusta de roure, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta,
folrat de bastiment i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment. Inclosos
ferratges qualitat alta.

173,00 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS)

01.10.003 EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons planol de detall nº26, de fusta de pi per a
envernissar, amb llibret mòbil, amb dues fulles batents de dues fulles plegables
cada una, amb comandament de barra.

103,89 €

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

01.10.004 EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 80x142 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

243,67 €

(DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

01.10.005 EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella,segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 94x167 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

275,80 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

01.10.006 EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 85x186 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

115,56 €

(CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

01.10.007 EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
80x170 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

254,38 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

01.10.008 EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
80x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb

251,52 €
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bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

01.10.009 EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, per a un buit d'obra
aproximat de 65x154 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

240,28 €

(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

01.10.010 EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batents, per a un buit d'obra aproximat de
65x127 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

231,56 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

01.10.011 EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x77
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

224,94 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.10.012 EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de
teca i bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar,
col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 65x104 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

228,79 €

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

01.10.013 EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella, segons plànol de fusteries nº 26-2 per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 40x44
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

183,97 €

(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

01.10.014 EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus
doella, segons plànol de fusteries nº 26-2 per a envernissar, col.locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x60
cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

214,57 €

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

01.10.015 EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X 210
CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE LLISA DE FUSTA DE ROURE DE 40 MM
AMB TRES PUNT DE TANCAMENT I ANTIPALANCA, AMB PERFILERIA
D'ACER INOX.
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT,
AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O
DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE
EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA

1.169,07 €
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ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL
EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA
REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT
D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF.
TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I
DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.
(MIL  CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

01.10.016 EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70  X 150 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT,
AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O
DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE
EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL
EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA
REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT
D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF.
TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES D'IMPRIMACIÓ
I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

559,07 €

(CINC-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

01.10.017 EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE
DIMENSIONS 70  X 82 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT,
AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O
DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE
EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA
ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL
EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA
REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT
D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA
DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF.
TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES D'IMPRIMACIÓ
I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

519,07 €

(CINC-CENTS DINOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

01.11.001 EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons plànol de fusteries nº 26, amb reixa de dimensions
210x110 cm amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, emparrillat d'acer
inox. 35x70 mm, inclosos tots els seus mecanismes per a apertura i tancament
amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

894,01 €

(VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.11.002 EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26, de
dimensions 65x154 cm amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i
brèndoles formades per pletines 30x4 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

371,33 €

(TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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01.11.003 EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta de pi, segons plànol de fusteries nº 26, tractada amb
autoclau envernissada de dimensions 161x165 cm de dos fulles batents de
dimensions 81x165 cm amb bastiment de fusta inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i tancament amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

936,01 €

(NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

01.11.004 EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de 130x220 cm de dues fulles, per la CGP., comptadors
d'aigua i comptadors de gas formada per
marc perimetral de PNL de 30x3 mm i PNT intermitja per tancament i portes de
bastidor de 30x30x2,5 mm de gruix i xapa d'acer 1,5 mm pintat a l' Oxiron, amb
clau tipus companyies. Inclòs obra segons plànol de detall.
Totalment col.locada e instalada.

1.304,33 €

(MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

01.11.005 EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per finestra F5 de dimensions 80 x 60 cm amb
butiral transparent i estructura d'alumini anoditzat per ancoratge totalment
muntada.

397,56 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

01.11.006 EE4ZDM11 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x35x15 cm, inclòs pintat
amd dues capes pintura antioxidant i una d'acabat col·locat amb fixacions
mecàniques

423,00 €

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS)

01.11.007 EE4ZDM12 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x67x15 cm, inclòs pintat
dues capes de pintura antioxidant i una d'avabat i col·locat amb fixacions
mecàniques

362,00 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS)

01.11.008 EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm d'acer pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclosos els cargols i totalment muntat.

51,54 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

01.11.009 EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior metli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2, de
dimensions 65x122 cm amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i
brèndoles formades per pletines 30x4 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

339,80 €

(TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

01.11.010 EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2, de
dimensions 20x21 cm amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

145,13 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

01.12.001 E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6

15,20 €

(QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

01.12.002 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

18,88 €

(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.12.003 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

01.13.001 EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 5 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

59,77 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

01.13.002 PPA0UEVV u Manpara dutxa. - Subministrament i instal.lació de manpara de vidre transparent
amb sistema aquanet o similar amb vidre templat de 6 mm per manpara de dutxa
de bany col.locada sobre banyera

958,00 €

(NOU-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS)
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01.13.003 EC1K1301 u Subministrament i col.locació de mirall de lluna incolora, de 3 mm de gruix, color
plata, per la seva cara posterior, fixat amb massilla al parament. Inclòs cairejat
perimetral, biselat perimetral i massilla. Tot inclòs, encastat a l'obra segons plànol
de detall nº22

47,58 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.14.001 E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, i les seves corresponents
persianes de fusta al vernís sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i dues d'acabat

38,14 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

01.14.002 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,16 €

(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

01.14.003 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.14.004 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

01.14.005 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

5,21 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

01.14.006 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,85 €

(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

01.14.007 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

18,29 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

01.14.008 E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

20,37 €

(VINT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

01.14.009 E89F5BJB m Pintat de barana de ferro balcó, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

5,40 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

01.15.001 E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre
suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de
ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

25,48 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

01.15.002 E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER A
EXTRACCIÓ I POSTERIOR REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA L'OBRA, DEL
MOBILIARI URBÀ EXISTENT EN L'ÀMBIT DE L'OBRA, AIXIÍ COM DE
QUALSEVOL DESPERFECTE DEL PAVIMENT EXTERIOR A L'OBRA PER
CAUSES IMPUTABLES A LA MATEIXA, ESPECIALMENT CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MATERIAL.

3.547,00 €

(TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS)

01.15.003 E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER A
LA NETEJA TOTAL I INTEGRAL DE L'EDIFICI I ELS SEUS VOLTANTS PER AL
LLIURAMENT DE LA MATEIXA A LA PROPIETAT, INCLOU ESTANCES,
VIDRES, PAVIMENTS, APARELLS I QUALSEVOL REPÀS NECESSARI PER
DEIXAR-LA EN PERFECTES CONDICIONS

1.125,00 €

(MIL  CENT VINT-I-CINC EUROS)
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01.16.001 PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER
MESURES PREVISTES EN ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L' OBRA
SEGONS DIFERENTS FASES.

11.984,00 €

(ONZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)
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01.01.11.001 K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a una
alçària de brossa de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor

1,20 €

Altres conceptes 1,20000 €

01.01.12.001 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 23,85 €
Altres conceptes 23,85000 €

01.01.12.002 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

36,82 €

Altres conceptes 36,82000 €

01.01.12.003 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

154,00 €

Altres conceptes 154,00000 €

01.01.12.004 K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

10,39 €

Altres conceptes 10,39000 €

01.01.12.005 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

21,91 €

Altres conceptes 21,91000 €

01.01.12.006 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,63 €

Altres conceptes 12,63000 €

01.01.12.007 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,00 €

Altres conceptes 15,00000 €

01.01.12.008 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,59 €

Altres conceptes 13,59000 €

01.01.12.009 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de
100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

217,51 €

Altres conceptes 217,51000 €

01.01.12.010 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,40 €

Altres conceptes 12,40000 €

01.01.12.011 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

2,65 €

Altres conceptes 2,65000 €

01.01.12.012 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

01.01.12.013 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

01.01.12.014 K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim,
amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

42,66 €
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Altres conceptes 42,66000 €

01.01.12.015 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

5,58 €

Altres conceptes 5,58000 €

01.01.12.016 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

3,85 €

Altres conceptes 3,85000 €

01.01.12.017 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,78 €

Altres conceptes 5,78000 €

01.01.12.018 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

11,55 €

Altres conceptes 11,55000 €

01.01.12.019 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

128,99 €

Altres conceptes 128,99000 €

01.01.12.020 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

01.01.12.021 E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS CONFORMATS DE FIBROCIMENT AMB AMIANT UBICATS
EN COBERTA DE 20 M2 APROX. INCLOENT CARREGA, TRANSPORT I GESTIÓ A
L'ABOCADOR AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES DE PERMISOS DE CAP TIPUS).

2.210,00 €

Sense descomposició 2.210,00000 €

01.01.12.022 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

12,40 €

Altres conceptes 12,40000 €

01.01.12.023 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

8,86 €

Altres conceptes 8,86000 €

01.01.12.024 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

1,16 €

Altres conceptes 1,16000 €

01.01.12.025 K21JJ01A u Arrancada d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les xarxes d'aigua, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre comió o contenidor

17,68 €

Altres conceptes 17,68000 €

01.01.12.026 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per a la càrrega a mà 22,11 €
Altres conceptes 22,11000 €

01.01.12.027 K2182232 m2 Sanejament mur interior construcció auxiliar que inclou repicat d'arrebossat de morter de ciment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

13,48 €

Altres conceptes 13,48000 €

01.02.001 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió 1,96 €
Altres conceptes 1,96000 €
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01.02.002 E2R34269 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio 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

5,60 €

Altres conceptes 5,60000 €

01.02.003 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 1,95 €
Altres conceptes 1,95000 €

01.02.004 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments 18,29 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,12550 €

B0DZ4000 m Fleix 0,04400 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,23200 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23187 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89991 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11581 €
Altres conceptes 15,31091 €

01.02.005 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 des de camió

84,94 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 80,05800 €
Altres conceptes 4,88200 €

01.02.006 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous

1,24 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00556 €
Altres conceptes 1,23444 €

01.02.007 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió

7,87 €

Altres conceptes 7,87000 €

01.03.001 ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F de D. 110 mm, incluïdes les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

19,04 €

BDY32C00 U ELEMENT DE MONTATGE PER BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM 0,58000 €

BDW32C00 U ACCESORI GENÈRIC PER BAIXANT DE TUB DE PVC, SERIE F DE D 110 MM 1,43880 €

BD131770 M TUBO DE PVC SERIE F, DE D 110 MM Y DE LONGITUD 3 M, COMO MÁXIMO 4,48000 €
Altres conceptes 12,54120 €

01.03.002 ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10
cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i lliscada interiorment

89,40 €

B0514300 KG CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACOS 0,18400 €

B0111000 m3 Aigua 0,00053 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 8,25000 €
Altres conceptes 80,96547 €

01.03.003 ED354552 U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 de fondària, amb paret de maó calat de
29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
lliscada interiorment

95,74 €
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B0514300 KG CEMENTO PÓRTLAND CON ESCORIA CEM II/B-S/32,5, EN SACOS 0,32000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00084 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 7,26000 €
Altres conceptes 88,15916 €

01.03.004 ED5GU001 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 cm de
fondària, amb bastidor i reixa de fosa gris amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I

85,28 €

BD5GE200 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent incorporada de 8,2 c 49,45000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, 6,24200 €
Altres conceptes 29,58800 €

01.03.005 ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de D. 200 mm, en solera de 10 cm i rebliment fins a 10 cm sobre el
tub amb formigó (Residus petris 0,01275m3, plàstic 0,00653m3)

34,85 €

BD132C9B M Tub de PVC per a clavegueró, de D 200 mm i de llargària 4 m, com a màxim 7,29000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 11,52720 €
Altres conceptes 16,03280 €

01.03.006 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

7,09 €

Altres conceptes 7,09000 €

01.04.001 14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d' acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

39,28 €

Altres conceptes 39,28000 €

01.04.002 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a cèrcols de directriu recta 27,56 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,10040 €

B0D81380 m2 Plafó metàl.lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,22997 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,17206 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,89595 €
Altres conceptes 25,16162 €

01.04.003 E4D81501 m2 Repicat manual de parets existents de càrrega per l'empotrament de 25 cm de cèrcol perimetral. 39,37 €
Altres conceptes 39,37000 €

01.04.004 E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER AL
RECALÇAMENT DELS MURS DE CÀRREGA DEL REBEDOR D'ENTRADA A L'HABITATGE
DE PLANTA BAIXA DE LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 M TOTAL 12,7 ML PER BAIXAR LA COTA
DE PAVIMENT 40 CM. EL RECALÇAMENT ES FARÀ PER TRAMS D'1 METRE NO
CONSECUTIUS, MITJANÇANT L'EXCAVACIÓ, DESPULLATGE DEL FONAMENT I
COL.LOCACIÓ A SOTA DE DAU DE FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I 13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS HA-30/B/20/IIIA,
90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC 500 N/MM2,

9.680,00 €

Sense descomposició 9.680,00000 €

01.05.001 E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB MAÓ DE 29X14X10 CM I
UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 150 KP/CM2, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB
MORTER DE CIMENT 1:4 (M-80), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

261,04 €
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B0F1F2A1 u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 54,00000 €
Altres conceptes 207,04000 €

01.05.002 E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN FORMAT PER A REVESTIR, AL TERRA ES
COL·LOCARÀ BANDA SEPARADORA DE POREX O SURO D'1 CM, LA PARET ES DEIXARÀ 2
CM SEPARADA DEL FORJAT QUE ES SEGELLARÀ POSTERIORMENT AMB GUIX,
S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE LLIGADES AMB PARETS DE ALTRA TIPUS DE MAÓ ( PER
EXEMPLE AMB GERO) JA REALITZADES AMB ANTERIORITAT, ES FARAN 4 UNIONS PER
ALÇADA DE 2,50, CADA UNIÓ SERÀ DE COM A MÍNIM 1 PEÇA SENCERA.

13,96 €

Altres conceptes 13,96000 €

01.05.003 E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESUPOST PER LA RESTAURACIÓ
BALCÓ, INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de pintura antioxidant de elements estructurals de ferro del
sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i posterior paviment a escollir per DF

2.432,00 €

Sense descomposició 2.432,00000 €

01.05.004 E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA
RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE LES FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ
D'ESQUERDES MITJANÇANT GRAPES D'ACER INOX. COL.LOCADES CADA 30 CM I
DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML D'ESQUERDES, RECUPERACIÓ D'EMMARCATS
EXTERIORS DE LA FAÇANA PRINCIPAL 6 UNITATS DE MIDES 3X3,5 M APROX.
MITJANÇANT ARREBOSSAT I PINTAT DELS MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE LES PARTS
MALMESES.

4.879,00 €

Sense descomposició 4.879,00000 €

01.05.005 E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER LA REPARACIÓ I
RECONSTRUCCIÓ DELS ELEMENTS CARACTERÍSTICS, COM ARA LA REPARACIÓ DELS
ARCS, INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMPIT, PRETILS DE COBERTA, AMPITS I
SÒCOLS EXISTENTS

5.865,00 €

Sense descomposició 5.865,00000 €

01.05.006 15117M02 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de polietilè, formació de
pendents amb argila expandida abocada en sec, capa de protecció de morter de ciment, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8
kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de
terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica

72,01 €

Altres conceptes 72,01000 €

01.05.007 1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE 30 CM DE ALT PER A REVESTIR, FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB MORTER DE CIMENT 1:8,
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC DE 40 CM DE DESENVOLUPAMENT DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB PINTURA FEB-REVETON ACABAT RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB FIXACIÓNS MECANIQUES.
SEGONS DETALL

102,81 €

B0F1E2A1 U MAO CALAT R100 KP/CM2, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 3,52000 €

E5ZEE400 M REMAT DE PRETIL DE PLANXA DE ZINC DE 0.82 MM DE GRUIX I 45 CM DE DESE 40,88200 €
Altres conceptes 58,40800 €

01.06.001 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >=1,95 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície ranurada i col.locat
amb morter

16,75 €

B7C23NB0 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 55 mm de gruix i resistència a co 14,76300 €
Altres conceptes 1,98700 €



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/02/15 Pàg.: 6

01.06.002 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una
làmina de betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

18,06 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de 7,63400 €
Altres conceptes 10,12000 €

01.06.003 E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica de color envellit, de 20 peces/m2, com a màxim,
col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

41,65 €

B522A9L0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació manual de color envellit, de 20 peces/m2, com a 18,69000 €
Altres conceptes 22,96000 €

01.06.004 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

13,11 €

B52211N0 u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color envellit, de 30 peces/m2, com 2,19300 €
Altres conceptes 10,91700 €

01.06.005 E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions
mecàniques

18,11 €

B5ZZJLNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetr 0,84000 €

B5ZE54B4 m Peça per a ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 35 cm de desenvolupamen 10,57376 €
Altres conceptes 6,69624 €

01.06.006 E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 40
mm de gruix, de 0,85 m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis,
col.locades no adherides

5,42 €

B7C23400 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163, de 40 mm de gruix, de 30 k 3,43350 €
Altres conceptes 1,98650 €

01.06.007 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm
de gruix mitjà

11,18 €

Altres conceptes 11,18000 €

01.06.008 E711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7 kg/m2 de
dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 50
g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació

26,10 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,30600 €

B7117060 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de 6,64400 €

B09414C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 90/40 d'aplicació en calent 2,28000 €
Altres conceptes 16,87000 €

01.06.009 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

10,36 €

Altres conceptes 10,36000 €

01.06.010 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm
de gruix, col.locat sense adherir

8,92 €

B0351000 t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm 5,17489 €
Altres conceptes 3,74511 €

01.06.011 E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, amb dos cantells en escaire, col.locada amb morter asfaltic mixt 1:2:10, elaborat a

71,73 €
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l'obra amb formigonera de 165 l

B0GAB4E7 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, per a coronament de p 61,43460 €
Altres conceptes 10,29540 €

01.06.012 E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava metàl.lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

31,15 €

BD514EN1 u Bonera de goma termoplàstica, de 100 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica 10,91000 €
Altres conceptes 20,24000 €

01.06.013 E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm, fixada amb tacs d'expansió
cada 75 cm

5,92 €

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 0,90300 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,04355 €
Altres conceptes 4,97345 €

01.06.014 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

48,44 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,32130 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de 7,63400 €
Altres conceptes 40,48470 €

01.06.015 K7P111C1 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de paredat de 50 cm de gruix de
mitjana, a una cara, mitjançant injecció, amb producte hidrofugant, amb 5 perforacions
perpendiculars a la base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades 30° cap
al terra, equidistants 20 cm, de 12 mm de diàmetre, amb una fondària de 4/5 parts del gruix del
mur, neteja dels orificis i injecció fins a la saturació amb broquets de pressió alta de producte
hidrofugant tipus InjectoCream-100 de Sika de base àcid silícic i hidrofugant i obturament amb
morter mixt 1:2:10

175,22 €

B75A2201 l Producte hidrofugant de base àcid silícic i hidrofugant InjectoCream-100 de Sika 65,44000 €
Altres conceptes 109,78000 €

01.07.001 E825124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada
mat, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

21,72 €

B0FH3162 m2 Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 26 a 45 peces/m2, preu al 9,49300 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,54938 €

B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blan 0,15300 €
Altres conceptes 10,52462 €

01.07.002 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat

23,35 €

Altres conceptes 23,35000 €

01.07.003 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

18,52 €

Altres conceptes 18,52000 €

01.07.004 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de estàndard (A) i gruix 15 mm, col.locada sobre
perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques

13,39 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13965 €



PROJECTE DE REFORMA I REHABILITACIÓ DE CAL PURRÓS
E.DONATO ARQTE & ASSOCIATS S.L.P.
BARCELONA FEBRER 2015

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/02/15 Pàg.: 8

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,43491 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,77000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 2,36000 €
Altres conceptes 5,68544 €

01.07.005 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada

20,53 €

B84ZB0E0 m2 Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ra 3,35000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,51503 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,72500 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,69920 €

B05D7030 kg Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496 0,26775 €
Altres conceptes 9,84072 €

01.07.006 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

16,80 €

Altres conceptes 16,80000 €

01.07.007 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat

24,61 €

Altres conceptes 24,61000 €

01.07.008 E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter ús corrent (GP) de designació CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat

20,41 €

B8112180 t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W1, segons norma UNE-EN 99 1,26257 €

B0111000 m3 Aigua 0,00746 €
Altres conceptes 19,13997 €

01.08.001 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material sobre làmina de polietilè

11,47 €

B7721B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie 2,61000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 5,25691 €
Altres conceptes 3,60309 €

01.08.002 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm

17,15 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 9,89418 €
Altres conceptes 7,25582 €

01.08.003 E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

25,48 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,90743 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €
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B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 5,57940 €
Altres conceptes 18,66166 €

01.08.004 E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular preu alt, de 15 peces
m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

32,36 €

B0FH8182 m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular, de 15 peces/m2, preu alt 14,51460 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 2,17109 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,42750 €
Altres conceptes 15,24681 €

01.08.005 E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, amb
trencaaigües a un cantell, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

69,55 €

B0GAB2L4 m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 29 cm d'amplària i amb tr 52,63000 €
Altres conceptes 16,92000 €

01.08.006 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària, col.locat amb morter
adhesiu

5,78 €

B9U361A0 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm d'alçària 2,93760 €

B0711010 kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,06185 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c 0,03003 €
Altres conceptes 2,75052 €

01.09.91.001 1G224200 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 90 m2 amb grau d'electrificació bàsic i 5 circuits incloses
totes les regates i ajudes de paleta inclòs contadors i conexió a xarxa general. Tot segons
plànols de projecte.
Instal.lació provada, comprovada i legalitzada cumplint tot el reglament.

2.595,61 €

Altres conceptes 2.595,61000 €

01.09.91.002 1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL,
I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE
INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.027,67 €

BG11E600 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. 308,00000 €

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI GEOTÈ 227,47780 €

E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT MECANIC EN TRASDOSATS AMB TERRES ADEC 29,00070 €
Altres conceptes 463,19150 €

01.09.91.003 GHNABLL1 u Instal.lació provada, comprovada de llumenera decorativa exterior iGuzzini model Walky BG01
amb caixa per empotrar iGuzzini BZH2.

230,71 €

BHNAB9L1 u Llumenera decorativa exterior iGuzzini model Walky BG01 amb caixa per empotrar iG 219,50000 €
Altres conceptes 11,21000 €

01.09.91.004 GH1313L2 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de
iGuzzini códig 5015 per a distribuïdor segons plànol I03.

171,21 €

BH1313L2 u Llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de iGuzzini códig 5015. 160,00000 €
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Altres conceptes 11,21000 €

01.09.91.005 GH1313L3 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de
iGuzzini códig 5031 per a sala d'estar i dormitoris segons plànol I03.

298,21 €

BH1313L3 u Llumenera decorativa per a interior model Muna/Bos de iGuzzini códig 5031. 287,00000 €
Altres conceptes 11,21000 €

01.09.91.006 GH328QL3 u Instal.lació provada i comprovada Llumenera decorativa tipus aplic per a bany model Anyway de
iGuzzini códig SD76 per a sala d'estar i dormitoris segons plànol I03.

341,21 €

BH328QL3 u Llumenera decorativa tipus aplic per a bany model Anyway de iGuzzini códig SD76. 330,00000 €
Altres conceptes 11,21000 €

01.09.92.001 1E221062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 90 m2 amb radiador d'alumini i
caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de gas natural incloses totes les regates i ajudes de
paleta. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada, posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.

3.886,66 €

Altres conceptes 3.886,66000 €

01.09.93.001 1J414000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 90 m2 de superfície incloses totes les regates i
ajudes de paleta, inclòs contador i conexió a xarxa general , egons plànol de projecte, amb
instal.lació provada complint tot el reglament vigent i degudament legalitzada.

826,26 €

Altres conceptes 826,26000 €

01.09.93.002 EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa, aixetes, braç de dutxa i plat de dutxa rectang. acrílic NEODAIQUIRI
1500x700x40 de ROCA de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m, de color blanc, preu
mitjà, per a revestir, col.locada sobre suports regulables

504,52 €

Altres conceptes 504,52000 €

01.09.93.003 EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu

157,21 €

Altres conceptes 157,21000 €

01.09.93.004 EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de porcellana vitrificada amb aixeta de pas, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

287,33 €

Altres conceptes 287,33000 €

01.09.93.005 EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm de llargària, acabat brillant i
fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col.locada sobre moble

77,94 €

Sense descomposició 77,94000 €

01.09.93.006 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

92,45 €

Sense descomposició 92,45000 €

01.09.93.007 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions murals 20,49 €
Sense descomposició 20,49000 €

01.09.93.008 EJ124256 u Desguassos de tot el bany, instal.lats i en funcionament, incloent desguàs banyera, desguàs
lavabo, sifó lavabo, desguàs bidet, sifó bidet.
Tot conectat i en funcionament.

239,34 €

Altres conceptes 239,34000 €

01.09.93.009 EJ3817D7 u Desguassos de la cuina, instal.lats i en funcionament, incloent desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en funcionament.

126,47 €

Altres conceptes 126,47000 €

01.09.93.010 1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA D'AIGÜES.

1.075,67 €
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5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL,
I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE
INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

BG11E601 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. 356,00000 €

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI GEOTÈ 227,47780 €

E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT MECANIC EN TRASDOSATS AMB TERRES ADEC 29,00070 €
Altres conceptes 463,19150 €

01.09.94.001 EK126227 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6 m3/h, entrada de polietilè de
32 mm de diàmetre, sortida amb tub de coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió
de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima
12,5 a 15 mbar i muntat superficialment

479,77 €

Sense descomposició 479,77000 €

01.09.94.002 EK213366 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 50 m3/h,
com a màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat, muntat entre tubs

538,28 €

Sense descomposició 538,28000 €

01.09.94.003 EK221466 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, 0,2
a 0,5 bar de pressió, muntada entre tubs

293,14 €

Sense descomposició 293,14000 €

01.09.94.004 EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´, de 4 bar de pressió màxima de servei, pla i muntat entre
tubs

110,95 €

Sense descomposició 110,95000 €

01.09.94.005 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre,
de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs

418,39 €

Sense descomposició 418,39000 €

01.09.94.006 EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de connexió de 1/2´´ G,
instal.lat

24,19 €

Sense descomposició 24,19000 €

01.09.94.007 EK621160 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de de diàmetre nominal, amb transició tub
de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN
1555-1, a tub de coure de 22 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de
resina de poliuretà

81,57 €

Sense descomposició 81,57000 €

01.09.94.008 EKK15111 u Reixeta de ventilació estampada alumini  de 15x15 cm, fixada mecànicament 7,53 €
Sense descomposició 7,53000 €

01.09.94.009 EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre nominal i de
gruix 0,7 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau
de dificultat mitja, i col.locat superficialment

8,98 €

Sense descomposició 8,98000 €

01.09.94.010 EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre nominal i de
gruix 0,6 mm, acabat brillant, fabricat segons la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau
de dificultat mitja, i col.locat superficialment

6,59 €

Sense descomposició 6,59000 €

01.09.94.011 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 3/8'' i junt pla mascle
G 1/2'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60.708

11,21 €

Sense descomposició 11,21000 €
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01.09.94.012 1G11E314 U ESCOMESA GAS
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE CONEXIÓ AMB LA XARXA
DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA COMPANYIA DEL GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA DERIVACIÓ INDIVIDUAL,
I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE
INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT.

1.055,67 €

BG11E602 U CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. 336,00000 €

E221E021 M3 EXCAVACIÓ DE TERRES EN TERRENY DE PISSARRA, SEGONS ESTUDI GEOTÈ 227,47780 €

E225E700 M3 TERRAPLENAT I COMPACTAT MECANIC EN TRASDOSATS AMB TERRES ADEC 29,00070 €
Altres conceptes 463,19150 €

01.09.95.001 1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per a edifici plurifamiliar de 2 habitatges, amb 2 captadors solars plans
amb una superfície activa de 3,8 m2, amb acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una
distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb
vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal.lació

3.588,53 €

Altres conceptes 3.588,53000 €

01.09.96.001 PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES PER INSTAL.LACIÓ DE PRESA DE TERRA
Instal.lació de presa de terra de l'edifici, inclou construcció d'arquetes per col.locació d'electrode
i presa de terra de l'instal.lació, col.locació de piqueta de connexió a terra de 2,5 m d'alçada i 20
mm de diàmetre tipus standard i clavada a terra, amb abraçadora i suministre de cable de coure
de 3,5 mm2 per circuits de terra, amb 5 punts de comprovació, segons reglament de baixa tensió.

1.256,00 €

Sense descomposició 1.256,00000 €

01.09.97.001 PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT CUINA 3.989,29 €
Altres conceptes 3.989,29000 €

01.09.98.001 1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i dades, cablejat a punts a conexió, antena comunitària TV/FM,
subministrament de telefonia, certificació enllaç veu i dades, registres i emissions de certificats
de la qualitat de la transmissió d'acord amb la classe d'enllaç i categoria dels seus components,
timbres, video porter electrònic, ajuts de paleta comunicacions. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada, posada en marxa i legalitzada
cumplint tot el reglament.

1.653,41 €

Sense descomposició 1.653,41000 €

01.10.001 1A221331 u P1 - Porta interior de fusta, envernissada, segons plànol nº 26, amb porta de fulles batents de
fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

156,97 €

Altres conceptes 156,97000 €

01.10.002 1A221332 u P2 - Porta corredera tipus KRONA INTERIOR de fusta, envernissada, segons plànol nº 26, amb
porta corredera de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb
bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment i tapajunts de fusta. m2 de llum
de bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

173,00 €

Altres conceptes 173,00000 €

01.10.003 EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons planol de detall nº26, de fusta de pi per a envernissar, amb llibret
mòbil, amb dues fulles batents de dues fulles plegables cada una, amb comandament de barra.

103,89 €

BAV2CFAR m2 Persiana practicable, segons plànol de detall, de fusta de pi per a envernissar,  amb d 93,41000 €
Altres conceptes 10,48000 €

01.10.004 EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment
tipus doella,segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x142 cm, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,

243,67 €
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amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €

BA1D27A4 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bast 220,51000 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.005 EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment
tipus doella,segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 94x167 cm, classificació mínima
3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

275,80 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

BA1D27F2 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bast 252,64000 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.006 EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 85x186 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges
qualitat alta.

115,56 €

BA1DE5F3 m2 Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per a pintar amb escopidors de teca i 87,71000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 5,83840 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 2,05100 €
Altres conceptes 19,96060 €

01.10.007 EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x170 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

254,38 €

BA1D27F4 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, per 231,22000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.008 EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

251,52 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €

BA1D27F5 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, per 228,36000 €
Altres conceptes 17,56540 €
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01.10.009 EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment
tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batents, per a un buit d'obra aproximat de 65x154 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

240,28 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €

BA1D27F6 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bast 217,12000 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.010 EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents, per a un buit d'obra aproximat de 65x127 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

231,56 €

BA1D27F7 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, per 208,40000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.011 EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x77 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

224,94 €

BA1D27F8 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, per 201,78000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.012 EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bastiment
tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x104 cm, classificació mínima 3
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta.

228,79 €

BA1D27F9 m2 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb escopidors de teca i bast 205,63000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.013 EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26-2 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 40x44 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

183,97 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €
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B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

BA1D2F10 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, per 160,81000 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.014 EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons
plànol de fusteries nº 26-2 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra aproximat de 50x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta.

214,57 €

BA1D2F11 m2 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i bastiment tipus doella, per 191,41000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon 1,46500 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,12960 €
Altres conceptes 17,56540 €

01.10.015 EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X 210 CM AMB UNA
FULLA PRACTICABLE LLISA DE FUSTA DE ROURE DE 40 MM AMB TRES PUNT DE
TANCAMENT I ANTIPALANCA, AMB PERFILERIA D'ACER INOX.
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA
DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA
UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEU
NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER
AMBDUES CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE
ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA CAPA DE PROTECTOR
QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

1.169,07 €

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA 121,38000 €

BAUCE0OM U PE02 PORTA D'ACCÉS HABITATGE DE DIMENSIONS 90 X 210 CM AMB UNA FUL 960,77000 €
Altres conceptes 86,92000 €

01.10.016 EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE DIMENSIONS 70 X
150 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA
DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA
UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEU
NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER
AMBDUES CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE
ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES D'IMPRIMACIÓ I DUES
D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

559,07 €

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA 121,38000 €

BAUCEPE3 U PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE DIMENSIO 350,77000 €
Altres conceptes 86,92000 €
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01.10.017 EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE DIMENSIONS 70 X 82
CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030 EMBOTIT, AMB TANCA
DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE.
ENTRADA DE 60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA
UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEU
NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER
AMBDUES CARES. AMB PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM. DE RADI, AMB DOBLE EMBRAGATGE
ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES D'IMPRIMACIÓ I DUES
D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA.

519,07 €

BAUCEPE4 U PE04 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI DE DIMENSIO 310,77000 €

BAZGE0OM U FERRAMENTA TESA 121,38000 €
Altres conceptes 86,92000 €

01.11.001 EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons plànol de fusteries nº 26, amb reixa de dimensions 210x110 cm
amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, emparrillat d'acer inox. 35x70 mm, inclosos
tots els seus mecanismes per a apertura i tancament amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

894,01 €

BB32U240 u Porta metàli.lca amb reixa de dimensions 210x110 cm amb bastiment perimetral de pe 876,00000 €
Altres conceptes 18,01000 €

01.11.002 EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26, de dimensions 65x154 cm
amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

371,33 €

BB32U010 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions 65x154 cm amb bastiment perimetral de p 353,32000 €
Altres conceptes 18,01000 €

01.11.003 EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta de pi, segons plànol de fusteries nº 26, tractada amb autoclau
envernissada de dimensions 161x165 cm de dos fulles batents de dimensions 81x165 cm amb
bastiment de fusta inclosos tots els seus mecanismes per a apertura i tancament amb clau
totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

936,01 €

BB32U001 u R3 - Porta exterior de fusta de pi tractada amb autoclau envernissada de dimensions 1 918,00000 €
Altres conceptes 18,01000 €

01.11.004 EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de 130x220 cm de dues fulles, per la CGP., comptadors d'aigua i
comptadors de gas formada per
marc perimetral de PNL de 30x3 mm i PNT intermitja per tancament i portes de bastidor de
30x30x2,5 mm de gruix i xapa d'acer 1,5 mm pintat a l' Oxiron, amb clau tipus companyies. Inclòs
obra segons plànol de detall.
Totalment col.locada e instalada.

1.304,33 €

Sense descomposició 1.304,33000 €

01.11.005 EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per finestra F5 de dimensions 80 x 60 cm amb butiral transparent i
estructura d'alumini anoditzat per ancoratge totalment muntada.

397,56 €

BB121JA0 u Barana de vidre STADIP 4+6 de dimensions 80 x 60 cm amb butiral transparent i estru 382,00000 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,76000 €
Altres conceptes 13,80000 €

01.11.006 EE4ZDM11 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x35x15 cm, inclòs pintat amd dues
capes pintura antioxidant i una d'acabat col·locat amb fixacions mecàniques

423,00 €
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Sense descomposició 423,00000 €

01.11.007 EE4ZDM12 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x67x15 cm, inclòs pintat dues capes de
pintura antioxidant i una d'avabat i col·locat amb fixacions mecàniques

362,00 €

Sense descomposició 362,00000 €

01.11.008 EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm d'acer pintat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat. Inclosos els cargols i totalment muntat.

51,54 €

BB141000 m Passamà de tub d'acer diàmetre 5 cm d'acer per pintar 25,46600 €
Altres conceptes 26,07400 €

01.11.009 EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior metli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2, de dimensions 65x122 cm
amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4 mm,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

339,80 €

BB32U0R4 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions 65x122 cm amb bastiment perimetral de p 321,79000 €
Altres conceptes 18,01000 €

01.11.010 EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2, de dimensions 20x21 cm
amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

145,13 €

BB32U0R5 u Reixa fixa exterior metèli.lica de dimensions 20x21 cm amb bastiment perimetral de pe 127,12000 €
Altres conceptes 18,01000 €

01.12.001 E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6

15,20 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07600 €
Altres conceptes 15,12400 €

01.12.002 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6

18,88 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07600 €
Altres conceptes 18,80400 €

01.12.003 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6

13,09 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07600 €
Altres conceptes 13,01400 €

01.13.001 EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 5 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

59,77 €

BC171H20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 5 i 8 mm de gruix i cambr 46,01000 €
Altres conceptes 13,76000 €

01.13.002 PPA0UEVV u Manpara dutxa. - Subministrament i instal.lació de manpara de vidre transparent amb sistema
aquanet o similar amb vidre templat de 6 mm per manpara de dutxa de bany col.locada sobre
banyera

958,00 €

Sense descomposició 958,00000 €

01.13.003 EC1K1301 u Subministrament i col.locació de mirall de lluna incolora, de 3 mm de gruix, color plata, per la
seva cara posterior, fixat amb massilla al parament. Inclòs cairejat perimetral, biselat perimetral i
massilla. Tot inclòs, encastat a l'obra segons plànol de detall nº22

47,58 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,49520 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 23,16000 €
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Altres conceptes 22,92480 €

01.14.001 E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, i les seves corresponents persianes de fusta al
vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

38,14 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,97800 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 1,87680 €
Altres conceptes 35,28520 €

01.14.002 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,16 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,61630 €
Altres conceptes 2,54370 €

01.14.003 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

4,21 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,66433 €
Altres conceptes 2,54567 €

01.14.004 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,52 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €
Altres conceptes 2,54508 €

01.14.005 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

5,21 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,32467 €
Altres conceptes 3,23508 €

01.14.006 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat

5,85 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,61630 €
Altres conceptes 3,23370 €

01.14.007 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

18,29 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,97800 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,47494 €
Altres conceptes 13,18681 €

01.14.008 E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

20,37 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,97800 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,47494 €
Altres conceptes 15,26681 €
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01.14.009 E89F5BJB m Pintat de barana de ferro balcó, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim

5,40 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,40882 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,48909 €
Altres conceptes 4,50209 €

01.15.001 E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3
cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de
ciment pòrtland

25,48 €

B0111000 m3 Aigua 0,01050 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,90743 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B9E11200 m2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt 5,57940 €
Altres conceptes 18,66166 €

01.15.002 E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER A EXTRACCIÓ I
POSTERIOR REPARACIÓ, UN COP FINALITZADA L'OBRA, DEL MOBILIARI URBÀ EXISTENT
EN L'ÀMBIT DE L'OBRA, AIXIÍ COM DE QUALSEVOL DESPERFECTE DEL PAVIMENT
EXTERIOR A L'OBRA PER CAUSES IMPUTABLES A LA MATEIXA, ESPECIALMENT
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIAL.

3.547,00 €

Sense descomposició 3.547,00000 €

01.15.003 E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER A LA NETEJA
TOTAL I INTEGRAL DE L'EDIFICI I ELS SEUS VOLTANTS PER AL LLIURAMENT DE LA
MATEIXA A LA PROPIETAT, INCLOU ESTANCES, VIDRES, PAVIMENTS, APARELLS I
QUALSEVOL REPÀS NECESSARI PER DEIXAR-LA EN PERFECTES CONDICIONS

1.125,00 €

Sense descomposició 1.125,00000 €

01.16.001 PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS PRESSUPOST PER MESURES
PREVISTES EN ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT A L' OBRA SEGONS DIFERENTS FASES.

11.984,00 €

Sense descomposició 11.984,00000 €
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Capítol 01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS

SUBCAPITOL I 11 TREBALLS PREVIS

1 K1RA5021 m2 Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb
mitjans manuals, per a una alçària de brossa de 150 cm, com a màxim
i càrrega sobre camió o contenidor (P - 130)

1,20 180,000 216,00

TOTAL SUBCAPITOL I 01.01.11 216,00

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 01 TREBALLS PREVIS - ENDERROCS

SUBCAPITOL I 12 ENDERROCS

1 K215501A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior
aprofitament (P - 134)

23,85 132,100 3.150,59

2 K214AE11 m2 Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 132)

36,82 224,350 8.260,57

3 K2142111 m3 Enderroc de mur de maçoneria, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 131)

154,00 51,576 7.942,70

4 K214K241 m2 Enderroc de volta d'escala de ceràmica, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 133)

10,39 5,780 60,05

5 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 151)

21,91 2,000 43,82

6 K21JC111 u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 149)

12,63 2,000 25,26

7 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 150)

15,00 2,000 30,00

8 K21JB111 u Arrencada de inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 148)

13,59 2,000 27,18

9 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 147)

217,51 1,000 217,51

10 K21JG111 u Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 152)

12,40 1,000 12,40

11 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 146)

2,65 0,000 0,00

12 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 142)

5,78 14,000 80,92

13 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 143)

5,78 5,000 28,90

14 K21AU002 u Enderroc de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans
dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb recuperació de
ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
(P - 145)

42,66 2,000 85,32

15 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 135)

5,58 13,800 77,00
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16 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 144)

3,85 15,000 57,75

17 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 140)

5,78 160,000 924,80

18 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 136)

11,55 398,240 4.599,67

19 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 139)

128,99 26,320 3.395,02

20 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

7,87 22,438 176,59

21 E215E600 PA DESAMIANTAT DE ELEMENTS CONFORMATS DE FIBROCIMENT
AMB AMIANT UBICATS EN COBERTA DE 20 M2 APROX.
INCLOENT CARREGA, TRANSPORT I GESTIÓ A L'ABOCADOR
AUTORITZAT.
TOT INCLÒS
NOTA: (NO S'INCLOUEN DESPESES DE PERMISOS DE CAP
TIPUS).
(P - 14)

2.210,00 1,000 2.210,00

22 K21JH111 u Arrencada de safareig, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 153)

12,40 1,000 12,40

23 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 138)

8,86 29,000 256,94

24 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 141)

1,16 10,000 11,60

25 K21JJ01A u Arrancada d'escalfador d'aigua, accessoris i desconnexió de les
xarxes d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre comió o
contenidor (P - 154)

17,68 1,000 17,68

26 E2431120 m3 Transport de residus dins de l'obra, amb dúmper i temps d'espera per
a la càrrega a mà (P - 25)

22,11 150,800 3.334,19

27 K2182232 m2 Sanejament mur interior construcció auxiliar que inclou repicat
d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 137)

13,48 39,000 525,72

TOTAL SUBCAPITOL I 01.01.12 35.564,58

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 02 FONAMENTS

1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió (P - 21)

1,96 48,000 94,08

2 E2R34269 m3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio 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 (P - 26)

5,60 32,372 181,28

3 E2241100 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 24)

1,95 24,815 48,39

4 E31D1100 m2 Encofrat amb plafons metàl.lics per a rases i pous de fonaments (P -
29)

18,29 17,920 327,76

5 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 des
de camió (P - 27)

84,94 17,920 1.522,12

6 E31B3000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per
a l'armadura de rases i pous (P - 28)

1,24 230,312 285,59

7 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 22)

7,87 7,776 61,20

EUR
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TOTAL Capítol 01.02 2.520,42

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 03 SANEJAMENT

1 ED152C01 M Baixant de tub de PVC, serie F de D. 110 mm, incluïdes les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 99)

19,04 12,000 228,48

2 ED352542 U Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret
de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra i lliscada interiorment (P - 100)

89,40 4,000 357,60

3 ED354552 U Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 de fondària,
amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment (P - 101)

95,74 2,000 191,48

4 ED5GU001 M Canal modular de drenatge de formigó polimèric sense pendent
incorporada de 8,2 cm de fondària, amb bastidor i reixa de fosa gris
amb clavilla de retenció, muntat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
(P - 102)

85,28 2,700 230,26

5 ED7FL008 M Clavegueró amb tub de PVC de D. 200 mm, en solera de 10 cm i
rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (Residus petris
0,01275m3, plàstic 0,00653m3) (P - 103)

34,85 43,000 1.498,55

6 E222B223 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la
vora (P - 23)

7,09 5,375 38,11

TOTAL Capítol 01.03 2.544,48

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 04 ESTRUCTURES

1 14LHE688 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat,
intereixos 0,7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d' acer en
barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,06 m3/m2 de formigó
HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)

39,28 210,155 8.254,89

2 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a cèrcols
de directriu recta (P - 30)

27,56 5,490 151,30

3 E4D81501 m2 Repicat manual de parets existents de càrrega per l'empotrament de
25 cm de cèrcol perimetral. (P - 31)

39,37 34,590 1.361,81

4 E215E605 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER AL RECALÇAMENT DELS MURS DE CÀRREGA
DEL REBEDOR D'ENTRADA A L'HABITATGE DE PLANTA BAIXA DE
LONGITUD S 3,7+5,3+3,7 M TOTAL 12,7 ML PER BAIXAR LA COTA
DE PAVIMENT 40 CM. EL RECALÇAMENT ES FARÀ PER TRAMS
D'1 METRE NO CONSECUTIUS, MITJANÇANT L'EXCAVACIÓ,
DESPULLATGE DEL FONAMENT I COL.LOCACIÓ A SOTA DE DAU
DE FORMIGÓ ARMAT ARMAT 30X60, I 13.60KG/M:
FORMIGÓ, PER A RASES I POUS DE FONAMENTS
HA-30/B/20/IIIA,
90.66 KG ACER B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC 500 N/MM2,  (P - 18)

9.680,00 1,000 9.680,00

TOTAL Capítol 01.04 19.448,00

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB
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Capítol 05 RAM DE PALETA

1 E4F2B57E M3 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT DE 14 CM, AMB
MAÓ DE 29X14X10 CM I UNA RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE
150 KP/CM2, PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:4 (M-80), ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L (P - 32)

261,04 25,644 6.694,11

2 E6140003 M² PARET DE 7.5 CM DE GRUIX, GRAN FORMAT PER A REVESTIR,
AL TERRA ES COL·LOCARÀ BANDA SEPARADORA DE POREX O
SURO D'1 CM, LA PARET ES DEIXARÀ 2 CM SEPARADA DEL
FORJAT QUE ES SEGELLARÀ POSTERIORMENT AMB GUIX,
S'INCLOU LA REALITZACIÓ DE LLIGADES AMB PARETS DE
ALTRA TIPUS DE MAÓ ( PER EXEMPLE AMB GERO) JA
REALITZADES AMB ANTERIORITAT, ES FARAN 4 UNIONS PER
ALÇADA DE 2,50, CADA UNIÓ SERÀ DE COM A MÍNIM 1 PEÇA
SENCERA. (P - 40)

13,96 72,735 1.015,38

3 E215E601 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESUPOST PER LA RESTAURACIÓ BALCÓ, INCLOU:
1- Raspallat de les viguetes
2- Sanejat de tota la llosa
3- Protecció amb tres capes de pintura antioxidant de elements
estructurals de ferro del sota-balcó
4- Arrebossat del sota-balcó
5- Pintat del sota-balcó
6- Arrencada de paviment i posterior paviment a escollir per DF
(P - 15)

2.432,00 1,000 2.432,00

4 E215E602 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER LA RECONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE LES
FAÇANES, INCLOENT REPARACIÓ D'ESQUERDES MITJANÇANT
GRAPES D'ACER INOX. COL.LOCADES CADA 30 CM I
DESENVOLUPAMENT 10 CM PER 4 ML D'ESQUERDES,
RECUPERACIÓ D'EMMARCATS EXTERIORS DE LA FAÇANA
PRINCIPAL 6 UNITATS DE MIDES 3X3,5 M APROX. MITJANÇANT
ARREBOSSAT I PINTAT DELS MATEIXOS, PREVI ENDERROC DE
LES PARTS MALMESES. (P - 16)

4.879,00 1,000 4.879,00

5 E215E604 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER LA REPARACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DELS
ELEMENTS CARACTERÍSTICS, COM ARA LA REPARACIÓ DELS
ARCS, INCLOENT LA CONSTRUCCIÓ DE L'AMPIT, PRETILS DE
COBERTA, AMPITS I SÒCOLS EXISTENTS (P - 17)

5.865,00 1,000 5.865,00

6 15117M02 m2 Coberta transitable, amb barrera de vapor/estanqueïtat amb làmina de
polietilè, formació de pendents amb argila expandida abocada en sec,
capa de protecció de morter de ciment, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat
superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2 i acabat de terrat amb
paviment format per dues capes de rajola ceràmica (P - 2)

72,01 13,000 936,13

7 1621E001 M PRETIL COBERTA, AMB PARET DE 30 CM DE ALT PER A
REVESTIR, FORMAT AMB:
MAÓ CALAT DE 29X14X10 CM AMB MORTER DE CIMENT 1:8,
REMAT EXTRIOR AMB XAPA DE ZENC DE 40 CM DE
DESENVOLUPAMENT DOBLEGADA,
PINTAT INTERIOR DEL PRETIL AMB PINTURA FEB-REVETON
ACABAT RUGOS,
INCLOS FORMACIÓ DE GOTERÓ AMB FIXACIÓNS MECANIQUES.
SEGONS DETALL (P - 3)

102,81 15,100 1.552,43

TOTAL Capítol 01.05 23.374,05

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 06 AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
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1 E7C23NB1 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,95
m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície ranurada i col.locat amb
morter (P - 44)

16,75 132,100 2.212,68

2 E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 41)

18,06 119,100 2.150,95

3 E522A9LK m2 Teulada de teula àrab manual de ceràmica de color envellit, de 20
peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 34)

41,65 119,100 4.960,52

4 E5ZA2752 m Carener ceràmic de teula àrab, de color vermell i 5 peces/m, col.locat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P
- 37)

13,11 13,000 170,43

5 E5ZE51B4 m Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 38)

18,11 13,000 235,43

6 E7C23401 m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30 kPa de tensió
a la compressió, de 40 mm de gruix, de 0,85 m2K/W de resistència
tèrmica, amb cares de superfície llisa i cantell llis, col.locades no
adherides (P - 43)

5,42 16,240 88,02

7 E5Z15N30 m2 Formació de pendents amb formigó cel.lular sense granulat, de
densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà (P - 35)

11,18 17,500 195,65

8 E711H664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE
104402 de 7,7 kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM
(SBS)-24-FV amb armadura de feltre fibra de vidre de 50 g/m2,
adherides amb oxiasfalt OA 90/40 prèvia imprimació (P - 42)

26,10 22,000 574,20

9 E5Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (P - 36)

10,36 108,000 1.118,88

10 E5113391 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32
mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col.locat sense adherir (P - 33)

8,92 17,500 156,10

11 E8J35D7K m Coronament de paret de 28 a 32 cm de gruix, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, buixardada, amb dos cantells en escaire,
col.locada amb morter asfaltic mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 67)

71,73 16,100 1.154,85

12 E5ZH4EN7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P -
39)

31,15 1,000 31,15

13 E7Z11T5A m Raconera de llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm,
fixada amb tacs d'expansió cada 75 cm (P - 45)

5,92 16,100 95,31

14 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 (P - 46)

48,44 1,000 48,44

15 K7P111C1 m Tractament del nivell d'humitat capil·lar en parament vertical de
paredat de 50 cm de gruix de mitjana, a una cara, mitjançant injecció,
amb producte hidrofugant, amb 5 perforacions perpendiculars a la
base del mur, a portell i inclinades cap al terra, per metro, inclinades
30° cap al terra, equidistants 20 cm, de 12 mm de diàmetre, amb una
fondària de 4/5 parts del gruix del mur, neteja dels orificis i injecció fins
a la saturació amb broquets de pressió alta de producte hidrofugant
tipus InjectoCream-100 de Sika de base àcid silícic i hidrofugant i
obturament amb morter mixt 1:2:10 (P - 155)

175,22 44,280 7.758,74

TOTAL Capítol 01.06 20.951,35
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1 E825124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m, amb rajola
de ceràmica esmaltada mat, preu alt, de 26 a 45 peces/m2,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 55)

21,72 79,320 1.722,83

2 E81136L2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra, remolinat (P - 51)

23,35 496,640 11.596,54

3 E81131E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat
(P - 50)

18,52 95,000 1.759,40

4 E83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat de estàndard (A) i gruix 15
mm, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques (P - 56)

13,39 159,800 2.139,72

5 E844103A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada (P -
57)

20,53 3,000 61,59

6 E81121D2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 47)

16,80 79,320 1.332,58

7 E81123E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 48)

24,61 67,000 1.648,87

8 E81125T2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter ús corrent (GP) de designació
CSIII W1, segons la norma UNE-EN 998-1, remolinat (P - 49)

20,41 123,260 2.515,74

TOTAL Capítol 01.07 22.777,27
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1 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material sobre làmina de polietilè (P -
69)

11,47 160,250 1.838,07

2 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm (P - 70)

17,15 160,250 2.748,29

3 E9E11214 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu
alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 72)

25,48 4,000 101,92

4 E9DD121W m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat de forma
rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 71)

32,36 177,550 5.745,52

5 E8K3DB4K m Escopidor de 60 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, polida, amb trencaaigües a un cantell, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 68)

69,55 16,200 1.126,71

6 E9U361AV m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col.locat amb morter adhesiu (P - 74)

5,78 151,600 876,25

TOTAL Capítol 01.08 12.436,76
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SUBCAPITOL I 91 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

1 1G224200 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 90 m2 amb grau d'electrificació
bàsic i 5 circuits incloses totes les regates i ajudes de paleta inclòs
contadors i conexió a xarxa general. Tot segons plànols de projecte.
Instal.lació provada, comprovada i legalitzada cumplint tot el
reglament. (P - 11)

2.595,61 2,000 5.191,22

2 1G11E312 U ESCOMESA ELÈCTRICA
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE
CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA
COMPANYIA ELÈCTRICA.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL
MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT. (P - 9)

1.027,67 1,000 1.027,67

3 GHNABLL1 u Instal.lació provada, comprovada de llumenera decorativa exterior
iGuzzini model Walky BG01 amb caixa per empotrar iGuzzini BZH2. (P
- 129)

230,71 12,000 2.768,52

4 GH1313L2 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a
interior model Muna/Bos de iGuzzini códig 5015 per a distribuïdor
segons plànol I03. (P - 126)

171,21 2,000 342,42

5 GH1313L3 u Instal.lació provada i comprovada de llumenera decorativa per a
interior model Muna/Bos de iGuzzini códig 5031 per a sala d'estar i
dormitoris segons plànol I03. (P - 127)

298,21 10,000 2.982,10

6 GH328QL3 u Instal.lació provada i comprovada Llumenera decorativa tipus aplic per
a bany model Anyway de iGuzzini códig SD76 per a sala d'estar i
dormitoris segons plànol I03. (P - 128)

341,21 2,000 682,42

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.91 12.994,35
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SUBCAPITOL I 92 INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ

1 1E221062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 90 m2
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de
gas natural incloses totes les regates i ajudes de paleta. Tot segons
plànols de projecte.
Instal.lació completament acabada, provada, comprovada, posada en
marxa  i legalitzada cumplint tot el reglament. (P - 6)

3.886,66 2,000 7.773,32

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.92 7.773,32
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SUBCAPITOL I 93 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA

1 1J414000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 90 m2 de superfície
incloses totes les regates i ajudes de paleta, inclòs contador i conexió
a xarxa general , egons plànol de projecte, amb instal.lació provada
complint tot el reglament vigent i degudament legalitzada. (P - 13)

826,26 2,000 1.652,52

2 EJ11K713 u Instal.lació completa dutxa, aixetes, braç de dutxa i plat de dutxa
rectang. acrílic NEODAIQUIRI 1500x700x40 de ROCA de planxa
d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,7 m, de color blanc, preu mitjà,

504,52 2,000 1.009,04
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per a revestir, col.locada sobre suports regulables (P - 109)
3 EJ13B31P u Instal.lació aixeta de pas i lavabo de porcellana vitrificada, senzill,

d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre
un peu (P - 111)

157,21 2,000 314,42

4 EJ14B11P u Inodor VICTORIA de ROCA de porcellana vitrificada amb aixeta de
pas, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 112)

287,33 2,000 574,66

5 EJ18LFAL u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, de 70 a 80 cm
de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior,
col.locada sobre moble (P - 113)

77,94 2,000 155,88

6 EJ23512G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets (P - 115)

92,45 2,000 184,90

7 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col.locada amb fixacions
murals (P - 114)

20,49 2,000 40,98

8 EJ124256 u Desguassos de tot el bany, instal.lats i en funcionament, incloent
desguàs banyera, desguàs lavabo, sifó lavabo, desguàs bidet, sifó
bidet.
Tot conectat i en funcionament. (P - 110)

239,34 2,000 478,68

9 EJ3817D7 u Desguassos de la cuina, instal.lats i en funcionament, incloent
desguàs i sifó pica.
Tot conectat i en funcionament. (P - 116)

126,47 2,000 252,94

10 1J11E313 U ESCOMESA AIGÜES
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE
CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA
COMPANYIA D'AIGÜES.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL
MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT. (P - 12)

1.075,67 1,000 1.075,67

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.93 5.739,69
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SUBCAPITOL I 94 INSTAL.LACIÓ DE GAS

1 EK126227 u Armari regulador normalitzat de designació A-6 per a un cabal de 6
m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb tub de
coure de 20x22 mm, pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22
mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat
per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment (P - 117)

479,77 1,000 479,77

2 EK213366 u Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa
de sortida, de 50 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat,
embridat, muntat entre tubs (P - 118)

538,28 1,000 538,28

3 EK221466 u Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada,
d'1´´1/2 de diàmetre nominal, 0,2 a 0,5 bar de pressió, muntada entre
tubs (P - 119)

293,14 1,000 293,14

4 EK233216 u Filtre per a tub de diàmetre nominal 1´´, de 4 bar de pressió màxima
de servei, pla i muntat entre tubs (P - 120)

110,95 1,000 110,95

5 EK246316 u Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions
roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa
i muntat entre tubs (P - 121)

418,39 2,000 836,78

6 EK259230 u Manòmetre per a una pressió < 4 bar, d'esfera de 100 mm, rosca de
connexió de 1/2´´ G, instal.lat (P - 122)

24,19 1,000 24,19

7 EK621160 u Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 25 mm de de diàmetre
nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub

81,57 1,000 81,57
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de coure de 22 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb
reblert de resina de poliuretà (P - 123)

8 EKK15111 u Reixeta de ventilació estampada alumini de 15x15 cm, fixada
mecànicament (P - 124)

7,53 5,000 37,65

9 EF42357B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 22 mm
de diàmetre nominal i de gruix 0,7 mm, acabat brillant, fabricat segons
la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i
col.locat superficialment (P - 107)

8,98 45,000 404,10

10 EF42336B m Tub d'acer inoxidable AISI 316 amb soldadura longitudinal, de 15 mm
de diàmetre nominal i de gruix 0,6 mm, acabat brillant, fabricat segons
la norma UNE 19049-1, unió premsada, amb grau de dificultat mitja, i
col.locat superficialment (P - 106)

6,59 8,000 52,72

11 ENG1U010 u Vàlvula de pas de gas de 10 mm de DN, amb connexió rosca gas
femella G 3/8'' i junt pla mascle G 1/2'', amb obturador esfèric, segons
norma UNE 60.708 (P - 125)

11,21 4,000 44,84

12 1G11E314 U ESCOMESA GAS
CONNEXIÓ AMB ESCOMESSA DE COMPANYIA. TREBALLS DE
CONEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER LA
COMPANYIA DEL GAS.
5 ML DE REALITZACIÓ DE RASSA PER AL SOTERRAMENT DE LA
DERIVACIÓ INDIVIDUAL, I POSTERIOR FORMIGONAT, DEIXANT
EL PAVIMENT EN MATEIXES CONDICIONS QUE INICIALMENT.
INCLOSES LES AJUDES NECESSÀRIES PER A L'EXECUCIÓ DEL
MATEIX.
TOT INCLÒS ACABAT. (P - 10)

1.055,67 1,000 1.055,67

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.94 3.959,66
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SUBCAPITOL I 95 INSTAL.LACIÓ DE CAPTADORS SOLARS

1 1EA13G73 u Instal.lació solar tèrmica per a edifici plurifamiliar de 2 habitatges, amb
2 captadors solars plans amb una superfície activa de 3,8 m2, amb
acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m
entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica i de control,
amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva
instal.lació (P - 8)

3.588,53 1,000 3.588,53

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.95 3.588,53
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SUBCAPITOL I 96 PRESA DE TERRA

1 PPA0TERR PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES PER INSTAL.LACIÓ
DE PRESA DE TERRA
Instal.lació de presa de terra de l'edifici, inclou construcció d'arquetes
per col.locació d'electrode i presa de terra de l'instal.lació, col.locació
de piqueta de connexió a terra de 2,5 m d'alçada i 20 mm de diàmetre
tipus standard i clavada a terra, amb abraçadora i suministre de cable
de coure de 3,5 mm2 per circuits de terra, amb 5 punts de
comprovació, segons reglament de baixa tensió. (P - 157)

1.256,00 1,000 1.256,00

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.96 1.256,00
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Capítol 09 INSTAL.LACIONS

SUBCAPITOL I 97 EQUIPAMENTS I CUINA

1 PPA0CCUU U INSTAL.LACIÓ I EQUIPAMENT CUINA (P - 156) 3.989,29 2,000 7.978,58

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.97 7.978,58
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SUBCAPITOL I 98 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ

1 1E221COM u Instal.lacions d'audiovisual i comunicació, inclou:
Preses de senyal telèfon i dades, cablejat a punts a conexió, antena
comunitària TV/FM, subministrament de telefonia, certificació enllaç
veu i dades, registres i emissions de certificats de la qualitat de la
transmissió d'acord amb la classe d'enllaç i categoria dels seus
components, timbres, video porter electrònic, ajuts de paleta
comunicacions. Tot segons plànols de projecte. Instal.lació
completament acabada, provada, comprovada, posada en marxa i
legalitzada cumplint tot el reglament. (P - 7)

1.653,41 2,000 3.306,82

TOTAL SUBCAPITOL I 01.09.98 3.306,82
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Capítol 10 FUSTERIA DE FUSTA I METÀLICA

1 1A221331 u P1 - Porta interior de fusta, envernissada, segons plànol nº 26, amb
porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment
aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta
de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de
llum de bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 4)

156,97 4,000 627,88

2 1A221332 u P2 - Porta corredera tipus KRONA INTERIOR de fusta, envernissada,
segons plànol nº 26, amb porta corredera de fusta de roure, d'una
llum de bastiment aproximada de 80x200 cm, amb bastiment de base
d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment i tapajunts de fusta. m2
de llum de bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 5)

173,00 2,000 346,00

3 EAV2CFAR m2 Porticons practicables, segons planol de detall nº26, de fusta de pi per
a envernissar, amb llibret mòbil, amb dues fulles batents de dues fulles
plegables cada una, amb comandament de barra. (P - 89)

103,89 22,900 2.379,08

4 EA1D2F10 u F1 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,segons plànol de fusteries
nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x142 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 75)

243,67 4,000 974,68

5 EA1D2F11 u F2 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella,segons plànol de fusteries
nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 94x167 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 76)

275,80 1,000 275,80
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6 EA1DE5L6 u F3 - Balconera de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, col.locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
85x186 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 85)

115,56 1,000 115,56

7 EA1D2F12 u F4 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x170 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 77)

254,38 2,000 508,76

8 EA1D2F13 u F5 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x150 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 78)

251,52 2,000 503,04

9 EA1D2F14 u F6 - Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries
nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batents, per a un buit d'obra aproximat de 65x154 cm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 79)

240,28 2,000 480,56

10 EA1D2F15 u F7 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla
batents, per a un buit d'obra aproximat de 65x127 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 80)

231,56 1,000 231,56

11 EA1D2F16 u F8 - Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 65x77 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 81)

224,94 1,000 224,94

12 EA1D2F17 u F9 Finestra de fusta de pi amb porticons interiors per pintar amb
escopidors de teca i bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries
nº 26 per a envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una
fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 65x104 cm, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment. Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 82)

228,79 2,000 457,58

13 EA1D2F18 u F10 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26-2 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
per a un buit d'obra aproximat de 40x44 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 83)

183,97 2,000 367,94

14 EA1D2F19 u F11 Finestra de fusta de pi per pintar amb escopidors de teca i
bastiment tipus doella, segons plànol de fusteries nº 26-2 per a
envernissar, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,

214,57 2,000 429,14
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per a un buit d'obra aproximat de 50x60 cm, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment.
Inclosos ferratges qualitat alta. (P - 84)

15 EAUCUP02 u PE02 PORTA BLINDADA D'ACCÉS HABITATGE DE DIMENSIONS
90 X 210 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE LLISA DE FUSTA DE
ROURE DE 40 MM AMB TRES PUNT DE TANCAMENT I
ANTIPALANCA, AMB PERFILERIA D'ACER INOX.
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A
PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE
60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA
UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD
AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB
PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM. DE RADI, AMB
DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA
TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, AMB UNA
CAPA DE PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA, UNA
SEGELLADORA I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA. (P - 86)

1.169,07 2,000 2.338,14

16 EAUCUPE3 u PE03 PORTA EXTERIOR D'ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI
DE DIMENSIONS 70 X 150 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE
METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A
PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE
60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA
UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD
AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB
PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM. DE RADI, AMB
DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA
TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA. (P - 87)

559,07 1,000 559,07

17 EAUCUPE4 u PE04 PORTA EXTERIOR ACCÉS CONSTRUCCIÓ AUXILIAR PATI
DE DIMENSIONS 70 X 82 CM AMB UNA FULLA PRACTICABLE
METÀL.LICA
FERRAMENTA TESA
- FERRAMENTES DE SEGURETAT LLARGAS I PANY SÈRIE 2030
EMBOTIT, AMB TANCA DE NAS DE FRARE I PALANCA PER A
PORTES DE FUSTA O DOBLE XAPA. REVERSIBLE. ENTRADA DE
60 MM. I DISTÀNCIA ENTRE EIXOS DE 85 MM. FORMAT DE CAIXA
UNIFICADA, OPCIÓ DE CARA ARRODONIDA.
- CILINDRE DE SEGURETAT INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE
PERFIL EUROPEU NORMALITZAT DE 30X30 MM. DE LONGITUD
AMB CLAU PLANA REVESRSIBLE PER AMBDUES CARES. AMB
PASSADORS ANTITREPANT D'ACER TREMPAT EN COS I CANÓ I
PITONS ANTIROSSINYOL. EXCÈNTRICA DE 15 MM. DE RADI, AMB
DOBLE EMBRAGATGE ACABAT EN NÍQUEL. REF. TESA
TX853030N.
POM EXTERIOR I MANTETA INTERIOR.
TOT EL CONJUNT ES PINTARÀ A L'ESMALT SINTÈTIC, DUES
D'IMPRIMACIÓ I DUES D'ACABAT.
SEGONS DETALL TOTALMENTE ACABADA. (P - 88)

519,07 1,000 519,07
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TOTAL Capítol 01.10 11.338,80

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 11 MANYERIA

1 EB32U071 u R1 - Porta metàli.lca, segons plànol de fusteries nº 26, amb reixa de
dimensions 210x110 cm amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, emparrillat d'acer inox. 35x70 mm, inclosos tots els seus
mecanismes per a apertura i tancament amb clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 92)

894,01 1,000 894,01

2 EB32U072 u R2 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26, de
dimensions 65x154 cm amb bastiment perimetral de perfils L 50x50x5
mm, i brèndoles formades per pletines 30x4 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P -
93)

371,33 3,000 1.113,99

3 EB32U073 u R3 - Porta exterior de fusta de pi, segons plànol de fusteries nº 26,
tractada amb autoclau envernissada de dimensions 161x165 cm de
dos fulles batents de dimensions 81x165 cm amb bastiment de fusta
inclosos tots els seus mecanismes per a apertura i tancament amb
clau totalment instal.lats.
Ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 94)

936,01 1,000 936,01

4 EG1PU004 u A1 - Armari metàli.ic de 130x220 cm de dues fulles, per la CGP.,
comptadors d'aigua i comptadors de gas formada per
marc perimetral de PNL de 30x3 mm i PNT intermitja per tancament i
portes de bastidor de 30x30x2,5 mm de gruix i xapa d'acer 1,5 mm
pintat a l' Oxiron, amb clau tipus companyies. Inclòs obra segons
plànol de detall.
Totalment col.locada e instalada. (P - 108)

1.304,33 1,000 1.304,33

5 EB121111 u Barana de vidre STADIP 4+6 per finestra F5 de dimensions 80 x 60
cm amb butiral transparent i estructura d'alumini anoditzat per
ancoratge totalment muntada. (P - 90)

397,56 2,000 795,12

6 EE4ZDM11 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x35x15 cm,
inclòs pintat amd dues capes pintura antioxidant i una d'acabat
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 104)

423,00 2,000 846,00

7 EE4ZDM12 u Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer, de 75x67x15 cm,
inclòs pintat dues capes de pintura antioxidant i una d'avabat i
col·locat amb fixacions mecàniques (P - 105)

362,00 2,000 724,00

8 EB141002 m Passamà de tub diàmetre 5 cm d'acer pintat a l'esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Inclosos els
cargols i totalment muntat. (P - 91)

51,54 19,000 979,26

9 EB32U0R4 u R4 - Reixa fixa exterior metli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2,
de dimensions 65x122 cm amb bastiment perimetral de perfils L
50x50x5 mm, i brèndoles formades per pletines 30x4 mm, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 95)

339,80 1,000 339,80

10 EB32U0R5 u R5 - Reixa fixa exterior metàli.lica, segons plànol de fusteries nº 26-2,
de dimensions 20x21 cm amb bastiment perimetral de perfils L
50x50x5 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 96)

145,13 1,000 145,13

TOTAL Capítol 01.11 8.077,65

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 12 GUIXERIA
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1 E8122412 m2 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 (P - 53)

15,20 61,160 929,63

2 E8122612 m2 Enguixat reglejat sobre parament inclinat, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 (P - 54)

18,88 93,400 1.763,39

3 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 (P - 52)

13,09 154,080 2.016,91

TOTAL Capítol 01.12 4.709,93

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 13 VIDRERIA

1 EC171H24 m2 Vidre aïllant de dues llunes incolores de 5 i 8 mm de gruix i cambra
d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC (P - 97)

59,77 13,500 806,90

2 PPA0UEVV u Manpara dutxa. - Subministrament i instal.lació de manpara de vidre
transparent amb sistema aquanet o similar amb vidre templat de 6 mm
per manpara de dutxa de bany col.locada sobre banyera (P - 159)

958,00 2,000 1.916,00

3 EC1K1301 u Subministrament i col.locació de mirall de lluna incolora, de 3 mm de
gruix, color plata, per la seva cara posterior, fixat amb massilla al
parament. Inclòs cairejat perimetral, biselat perimetral i massilla. Tot
inclòs, encastat a l'obra segons plànol de detall nº22 (P - 98)

47,58 2,000 95,16

TOTAL Capítol 01.13 2.818,06

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 14 REVESTIMENTS PINTURES

1 E8AA1BC0 m2 Envernissat de finestres i balconeres de fusta, i les seves
corresponents persianes de fusta al vernís sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat (P - 66)

38,14 36,300 1.384,48

2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 59)

5,16 671,300 3.463,91

3 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 58)

4,21 95,000 399,95

4 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 61)

4,52 313,880 1.418,74

5 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 62)

5,21 158,160 824,01

6 E898E240 m2 Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 60)

5,85 106,400 622,44

7 E89A2BB0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 63)

18,29 8,000 146,32

8 E89A3BB0 m2 Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 64)

20,37 1,000 20,37

9 E89F5BJB m Pintat de barana de ferro balcó, a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2´´ de diàmetre, com a
màxim (P - 65)

5,40 3,500 18,90
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TOTAL Capítol 01.14 8.299,12

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 15 URBANITZACIÓ

1 E9E11215 m2 Paviment de Breinco per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a,
preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 73)

25,48 58,650 1.494,40

2 E215E606 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER A EXTRACCIÓ I POSTERIOR REPARACIÓ, UN
COP FINALITZADA L'OBRA, DEL MOBILIARI URBÀ EXISTENT EN
L'ÀMBIT DE L'OBRA, AIXIÍ COM DE QUALSEVOL DESPERFECTE
DEL PAVIMENT EXTERIOR A L'OBRA PER CAUSES IMPUTABLES
A LA MATEIXA, ESPECIALMENT CÀRREGA I DESCÀRREGA DE
MATERIAL. (P - 19)

3.547,00 1,000 3.547,00

3 E215E607 PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER A LA NETEJA TOTAL I INTEGRAL DE L'EDIFICI
I ELS SEUS VOLTANTS PER AL LLIURAMENT DE LA MATEIXA A
LA PROPIETAT, INCLOU ESTANCES, VIDRES, PAVIMENTS,
APARELLS I QUALSEVOL REPÀS NECESSARI PER DEIXAR-LA EN
PERFECTES CONDICIONS (P - 20)

1.125,00 1,000 1.125,00

TOTAL Capítol 01.15 6.166,40

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB

Capítol 16 SEGURETAT I SALUT

1 PPA0UESS PA PA D'ABONAMENT ÍNTEGRE DE DESPESES SEGONS
PRESSUPOST PER MESURES PREVISTES EN ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT A L' OBRA SEGONS DIFERENTS FASES. (P -
158)

11.984,00 1,000 11.984,00

TOTAL Capítol 01.16 11.984,00
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NIVELL 3: SUBCAPITOL I Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPITOL I 01.01.11  TREBALLS PREVIS 216,00
SUBCAPITOL I 01.01.12  ENDERROCS 35.564,58
Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS - ENDERROCS 35.780,58

SUBCAPITOL I 01.09.91  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 12.994,35
SUBCAPITOL I 01.09.92  INSTAL.LACIÓ CALEFACCIÓ 7.773,32
SUBCAPITOL I 01.09.93  INSTAL.LACIÓ FONTANERIA 5.739,69
SUBCAPITOL I 01.09.94  INSTAL.LACIÓ DE GAS 3.959,66
SUBCAPITOL I 01.09.95  INSTAL.LACIÓ DE CAPTADORS SOLARS 3.588,53
SUBCAPITOL I 01.09.96  PRESA DE TERRA 1.256,00
SUBCAPITOL I 01.09.97  EQUIPAMENTS I CUINA 7.978,58
SUBCAPITOL I 01.09.98  INSTAL.LACIONS AUDIOVISUAL I COMUNICACIÓ 3.306,82
Capítol 01.09  INSTAL.LACIONS 46.596,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82.377,53

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS - ENDERROCS 35.780,58
Capítol 01.02  FONAMENTS 2.520,42
Capítol 01.03  SANEJAMENT 2.544,48
Capítol 01.04  ESTRUCTURES 19.448,00
Capítol 01.05  RAM DE PALETA 23.374,05
Capítol 01.06  AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS 20.951,35
Capítol 01.07  REVESTIMENTS 22.777,27
Capítol 01.08  PAVIMENTS 12.436,76
Capítol 01.09  INSTAL.LACIONS 46.596,95
Capítol 01.10  FUSTERIA DE FUSTA I METÀLICA 11.338,80
Capítol 01.11  MANYERIA 8.077,65
Capítol 01.12  GUIXERIA 4.709,93
Capítol 01.13  VIDRERIA 2.818,06
Capítol 01.14  REVESTIMENTS PINTURES 8.299,12
Capítol 01.15  URBANITZACIÓ 6.166,40
Capítol 01.16  SEGURETAT I SALUT 11.984,00
Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB 239.823,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
239.823,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost CAL PURRÓS - AMB 239.823,82
239.823,82
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 239.823,82

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 239.823,82

19 % PEC SOBRE 239.823,82............................................................................................. 45.566,53

21 % IVA SOBRE 285.390,35.............................................................................................. 59.931,97

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 345.322,32

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

tres-cents quaranta-cinc mil tres-cents vint-i-dos euros amb trenta-dos cèntims
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