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1. MEMÒRIA I ANNEXES 
 

DG. DADES GENERALS 

DG 1. Identificació i objecte del projecte.  

DG 2. Agents del projecte: Promotor i equip redactor 

DG 3. Relació de documents complementaris. 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

MD 1. Informació prèvia 

MD 2. Descripció del projecte  

 

MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1. Treballs previs 

MC 2. Intervencions estructurals  

MC 3. Actuacions 

MC 3.1. Instal·lacions 

MC 3.2 Protecció de l’estructura 

MC 3.3 Sostres 

 

ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 

 

CN. COMPLIMENT DEL CTE I D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS  

CN 1. Funcionalitat 

CN 2. Seguretat Estructural  

CN 3. Seguretat en cas d’incendi  

CN 4. Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CN 5. Habitabilitat: Salubritat 

CN 6. Habitabilitat: Estalvi d’energia 

CN 7. Habitabilitat: Protecció enfront del soroll  

CN 8. Ecoeficiència 

CN 9. Relació de normativa d’aplicació  

 

AM. ANNEXES A LA MEMÒRIA 

AM 1. Càlculs lumínics 

AM 2. Càlculs línia elèctrica 

AM 3. Fitxa de gestió de residus 

AM 4. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

AM 5 . Resum del pressupost 

AM 6 . Planning d’obra 

 

 



 



MEMÒRIA I ANNEXES 

DG. DADES GENERALS 

Origen de l’encàrrec:  

El projecte ha estat encarregat per l’Ajuntament de Viladecans a l’empresa municipal VIMED S.L. en el marc del Contracte Programa.  

Objecte del Projecte:  

El projecte té per objecte adequar l’edifici per tal que la seva instal·lació elèctrica pugui ser legalitzada.   

 

DG 2. AGENTS DEL PROJECTE. PROMOTOR I EQUIP REDACTOR. 

MD 1.1  PROMOTOR:  

Ajuntament de Viladecans 

 

MD 1.2  EQUIP DE REDACCIÓ DEL PROJECTE:  

Redacció:  

Sílvia Amorós, Arquitecta;  

 

Col·laboradors: 

Cristina Única, Arquitecte tècnic; 

José Antonio Giner, Enginyer tècnic; 

Roger Marco, estudiant d’arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1. INFORMACIÓ PRÈVIA  

El projecte de l’edifici de Serveis de la petanca va ser redactat l’any 1998 i construït l’any 2001.  En el moment de la seva posada en 

marxa tot just havia entrat en vigor el RD 842/2002 que aprova el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  Com a conseqüència 

del canvi reglamentari, la instal·lació elèctrica no es va poder legalitzar com a “Local de Pública Concurrència” i es va legalitzar com a 

“Local Social”. 

En aquest moment es pretén adequar el local per l’ús de “bar”, la qual cosa implica l’adequació de la instal·lació elèctrica i la protecció 

estructural a les normes actualment vigents. 

 

MD 2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

El projecte contempla totes aquelles intervencions necessàries per a la legalització de la instal·lació elèctrica.  

 

MD 3. ACTUACIONS 

Les actuacions que es portaran a termes són les següents: 

1- INSTAL·LACIONS 1.1 Nova instal·lació elèctrica 

1.2 Ampliació del quadre elèctric 

1.3 Desplaçament interruptors cuina, ampliació d’endolls a la cuina i a la barra de la sala.  

1.4 Canvi de campana extractora. Tancament del forat de coberta actual i obertura de nou forat.  

1.5 Canvi de lluminàries  

 

2.  ESTRUCTURA: Pintura per a la protecció contra el foc EI30 

 

3. REVESTIMENTS: desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DG 1. IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

 

Nom del projecte:  

PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIÓ  DE L’EDIFICI DE SERVEIS (BAR) DE LA PETANCA DE CAN 

PASTERA 

 

Ús previst característic:  

SOCIO- CULTURAL 

 

Tipus d’intervenció:  

ADEQUACIÓ 

 

Emplaçament: 

AVINGUDA PAU CASALS NÚM. 8,  08840 VILADECANS, BARCELONA 

 

Superfície construïda (de l’àmbit d’intervenció): 

281,12m2 

 



MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

NOTA : tots els sistemes i materials compliran les especificacions que es descriuen en  normatives del Codi Tècnic de l’Edificació i 
demés normatives que siguin d’aplicació.   

 

MC.1 TREBALLS PREVIS 

Prèviament a iniciar la obra s’ha de fer una neteja de la cuina, s’ha previst una partida de cobrament íntegre.  

 

MC.3 INTERVENCIONS EN INSTAL·LACIONS 

Nova instal·lació elèctrica 

La principal intervenció que es portarà  a terme serà la renovació de la instal·lació elèctrica amb l’objecte de que tot el cablejat sigui 

lliure d’halògens. 

Es retirarà tot el cablejat existent, el quadre i els mecanismes i lluminàries que s’hagin de substituir segons s’indica en els plànols. 

Es deixaran guies passades a tots els trams encastats per evitar problemes posteriors d’accés.  

No es renovaran les safates, canalitzacions, caixes de derivació i mecanismes i lluminàries que el projecte determina com a vàlides. 

Des de comptador s’estendrà una nova línia d’alimentació fins el quadre situat al costat de la barra. 

S’instal·larà un nou quadre de protecció i comandament que separarà les línies pròpies del bar de les línies del club (oficines i pistes). 

Aquestes últimes disposaran d’un comptador per a conèixer el consum del club. 

En general s’aprofitaran totes les canalitzacions existents, encara que en alguns casos, s’hauran d’ampliar pel desplaçament d’alguns 

elements de comandament (interruptors oficines, banys o cuina) 

El comandament de les llums del  porxo es realitzarà des del quadre amb programador digital. 

L’encesa dels fanals es realitzarà automàticament amb rellotge astronòmic. 

S’instal·larà un quadre de comandament de l’enllumenat de pistes des de les oficines.  

Finalment l’encesa manual dels lavabos se substituirà per detectors de presència.  

 

Renovació del quadre elèctric 

El quadre elèctric existent serà substituït per un nou quadre amb les proteccions necessàries de totes les línies previstes a l’esquema 

unifilar.  Els mecanismes es distribuiran en dos grups corresponents a les línies del bar i a les línies del club. 

Les línies que es dirigeixen als projectors de les pistes aniran comandats des del club mitjançant un quadre exclusiu pel seu 

comandament.  Des d’aquí s’activaran els connectors situats en el quadre general. 

Les línies d’enllumenat exterior es renovaran exclusivament fins la primera arqueta situada a l’exterior de l’edifici.  En aquest punt es 

connectaran amb les línies existents mitjançant connector vulcanitzat submergible. 

 

Desplaçament interruptors cuina, desplaçament i ampliació de presses de corrent a la cuina i bar.  

L’actuació del projecte inclou l’anul·lació de diverses presses de corrent o interruptors mal situats a la cuina i oficines que seran 

substituïts per nous emplaçaments. 

També es reforçarà la dotació de preses de corrent dins del bar i cuina. 

 

Substitució de campana extractora. Tancament del forat de coberta actual i obertura de nou forat.  

Es retirarà la campana d’extracció existent a la cuina. 

Es projecta la instal·lació d’una nova campana de dimensions 3000x750 mm dotada de dos extractors interiors homologats 9/9 de 

400ºC 2h, amb una capacitat d’extracció de 4.860 m3/h i una potència de cada extractor de ¾ CV III. 

La campana disposarà d’un interruptor amb regulació de velocitat. 

Es renovarà la xemeneia fins a l’exterior, amb un nou conducte d’acer galvanitzat de Ф350 mm i barret antiregolfant. 

La campana estarà dotada d’un sistema d’extinció d’incendis automàtic basat en sals de potassi de baix pH. 

 

Canvi de lluminàries  

La intervenció en fals sostre implica el desmuntatge de la major part de les lluminàries. 

Les lluminàries corresponents a l’àmbit del bar, barra, vestíbul i cuina seran substituïdes per equips nous, tipus LED. 

Per aprofitar els forats existents a les plaques de fals sostre, les noves lluminàries ocuparan els mateixos emplaçaments i seran de 

diàmetre igual o superior al existent. 

A la zona de bar s’instal·laran downlights de Ф300 mm. Les lluminàries situades a prop de finestres seran regulables en funció de la 

llum natural disponible.  També s’han previst lluminàries mixtes d’emergència per evitar la duplicitat de punts de llum. 

A sobre la barra s’instal·laran downlights de Ф128 mm en substitució dels halògens existents. 

Les lluminàries fluorescents situades a la part posterior de la barra i a la cuina seran substituïdes per tubs de LED 

 

MC.2 INTERVENCIONS ESTRUCTURALS. 

El projecte no contempla intervencions estructurals, només contempla la protecció de l’estructura per aconseguir una resistència al foc 
EI30, atès que es tracta d’una coberta lleugera. 

 

MC.2 INTERVENCIONS EN REVESTIMENTS 

El projecte contempla la retirada de tots els falsos sostres per al pintat de l’estructura i la posterior recol·locació dels sostres de plaques. 
S’ha previst una partida per al subministrament i col·locació de les peces que durant la manipulació es puguin malmetre.  

Els sostres continus, s’enderrocaran i una vegada pintada l’estructura es tornaran a executar.  

 

ME. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  

(Estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres) 

ME.1  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

L’obra  es caracteritza per:  

Desmuntatges de sostres i posterior recol·locació, pintat d’estructura, i instal·lació elèctrica.  

 

Organització: 

Les obres s’organitzen i planifiquen per assolir el mínim temps possible d’execució. 

Es preveu un termini d’execució de 2 mesos. 

Implantació.:  

Atès que s’actua a l’interior d’un edifici existent, no es considera necessari el xarxat perimetral.  

 

ME 2.  MESURES PER MINIMITZAR LES AFECTACIONS DE LES OBRES A TERCERS I A L’ENTORN. 

S’habilitaran zones de carrega i descarrega davant de l’edifici. Es realitzarà una senyalització adient.  

S’utilitzarà maquinaria amb baixos nivells acústics. Neteja de la pròpia obra, així com dels perímetres exteriors de l’obra afectats per 

l’obra.  



 

ME 3. MESURES MEDIAMBIENTALS ADOPTADES PER L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

ME 3.1  Actuacions a realitzar amb anterioritat a l'inici de les obres. 

3.1.1 Anàlisis de les possibles afeccions, durant les obres 

 

Les afeccions per pols i soroll a l’àmbit dels treballs és un aspecte que no es pot menystenir en un edifici en ús, ja que pot provocar 

problemes que sovint retarden o entorpeixen el ritme previst dels treballs a més d’entorpir el propi funcionament de l’edifici. 

És important planificar bé les tasques adaptant-les als horaris i activitats que tenen lloc a l’edifici com a mesura efectiva per minimitzar 

les conseqüències de les obres sobre l’ entorn immediat.  

No es preveu que durant el termini d’execució dels treballs, l’àmbit d’actuació estigui ocupat per treballadors.  

 

ME 3.2. Actuacions a realitzar durant l'execució de les obres 

3.2.1 . Protecció de la qualitat atmosfèrica 

3.2.1.1.Contaminació de l'aire 

Bàsicament les fonts de contaminació més freqüents en les obres són: 

- Pols generada per l’enderroc, la retirada i la  càrrega de materials 
- Soroll 

 
Per a evitar els efectes negatius que el nivell de partícules en suspensió a l'atmosfera poden provocar sobre el benestar i salut del 

personal de l'obra, s'executaran les següents mesures preventives: 

- Neteja diària dels paviments de l’àmbit d’obra per evitar que s’embruti tot l’edifici.  

- Revisar i controlar periòdicament les emissions  de CO2  dels motors. 
 

3.2.1.2 Contaminació acústica 

L'actual marc legislatiu que regula la contaminació acústica a Catalunya es compon de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 

contra la contaminació acústica (DOGC 3675 de 11.07.2002) i  l'Ordenança municipal tipus, reguladora  del soroll i les vibracions 

(Resolució de 30 d'octubre de 1995, DOGC 2126 de 10/11/1995). 

Aquesta Llei estableix un règim específic per a les infraestructures de transport, regulant-ne els aspectes següents: 

Dia: 65 LAr/ en dB/(A)     Nit: 55 LAr/ en dB/(A)  

En definitiva, les obres a executar hauran d’adaptar-se, des de la fase de projecte, a cadascun dels aspectes regulats per l’esmentada 

Llei. 

Mesures preventives a aplicar durant la fase d'obres  

- Limitar l'execució d'activitats sorolloses a l'horari diürn (de 8 h a 22 h). 
- Utilització de compressors, perforadores i demés equipament de baix nivell sònic. 
- Revisar i controlar periòdicament l'efectivitat dels silenciadors dels motors 

 

3.2.1 Protecció enfront la contaminació del sòl i aigües. 

Durant l'execució de les obres es poden generar productes residuals potencialment contaminats del sòl i de les aigües superficials i 

subterrànies. Els més freqüents són: olis lubricants (usats i no usats), combustibles, restes de formigó, aigües fecals i aigües amb una 

alta càrrega en elements sòlids en suspensió o pH elevat.  

3.2.2.1 Les aigües residuals sanitàries (aigües fecals) generades en els campaments d'obra  

Prèviament al seu abocament  o infiltració al subsòl sempre i quan no es puguin dirigir a la xarxa de clavegueram, s'hauran de sotmetre 

a depuració. Per aquest motiu, dintre la dotació s'inclourà un sistema de depuració portàtil tipus fossa sèptica, clarificador-digestor, 

etc., per a rebaixar la càrrega contaminant de l'efluent d'acord amb els condicionats que estableixi la preceptiva autorització 

d'abocament. 

El sistema de depuració que s'instal·li haurà d'estar adequadament dimensionat als equipaments sanitaris previstos i al personal usuari.  

Tots aquests sistemes s'hauran de definir i localitzar en els plànols del projecte així com també s'hauran de definir adequadament els 

detalls constructius. 

3.2.2.2. Tractament i gestió de residus 

Els residus contaminants generats en l'obra, fonamentalment olis i greixos, olis i lubricants usats, combustibles, etc...,s'haurà d'establir 

un sistema de recollida d'aquest tipus de residus i  ser gestionats d'acord amb el que estableix la normativa relativa a gestió de residus: 

transferència a gestor autoritzat mitjançant transportista, també autoritzat.  

S'estableix la necessitat de definir punts de recollida i emmagatzematge temporal d'aquests residus per la seva posterior transferència 

a gestor autoritzat (pel cas de residus especials el termini màxim d'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos).  

Les característiques constructives d'aquests punts de recollida i emmagatzematge temporal de residus han de complir el doble objectiu 

d'evitar la infiltració al terreny de possibles vessaments de les substàncies allí emmagatzemades i possibilitar-ne la recollida. En aquest 

sentit se suggereix que el punt de recollida i emmagatzematge d'aquests residus especials descansi sobre una llosa de formigó 

impermeable (o qualsevol altre sistema alternatiu i que assoleixi amb garanties l'objectiu indicat), amb un petit mur perimetral i la 

superfície recoberta totalment per una capa de material absorbent (sorra, bentonita, etc.); addicionalment la zona pot estar a cobert de 

la pluja. 

Per la resta de residus de construcció s’haurà de disposar de contenidors clarament diferenciats segons el tipus de residu: cartró, 

plàstic, ferro etc.. 

3.2.2 Protecció de la vegetació  

En el cas que la descàrrega del material que s’ha de pujar a coberta pugui afectar a la vegetació de l’espai públic es procedirà a 

protegir-los mitjançant recobriment del tronc, amb taulons. 

 

  



 

CN. COMPLIMENT DEL CTE I D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 

 

CN 1. FUNCIONALITAT  

1. UTILITZACIÓ 

El projecte s’ha redactat tenint en compte els requeriments dels diferents departaments de l’Ajuntament de  Viladecans. 

2. ACCESSIBILITAT  

El local te unes condicions d’entorn que garanteixen l’accessibilitat tant de vianants com de trànsit rodat. El projecte compleix amb el 

que disposa el Decret 135/95 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, el CTE en la secció SUA 9 (última actualització desembre del 2017)  

3. ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 

L’edifici està dotat dels espais necessaris per donar compliment a la normativa específica que garanteixi el requisit bàsic d’accés als 
serveis de telecomunicacions. Segons el R.D. 401/2003  

“ Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones”. 

4. ACCÉS AL SERVEIS POSTALS  

L’edifici disposarà dels elements apropiats per facilitar l’accés als serveis postals. 

 

CN 2. SEGURETAT ESTRUCTURAL  

No s’actua sobre l’estructura.  

 

CN 3. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. COMPLIMENT DEL DOCUMENT BÀSIC (SI)  SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. 

El projecte contempla la protecció de l’estructura per aconseguir una resistència al foc EI30, atès que es tracta d’una coberta lleugera. 

 

CN 4 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT. 

 

DB SUA 1 SEGURETAT FRONT AL RISC DE CAIGUDES. 

No és d’aplicació. 

DB SUA 2 SEGURETAT FRONT AL RISC D’IMPACTE O ATRAPAMENT. 

No és d’aplicació. 

DB SUA 3 SEGURETAT FRONT AL RISC D’APRESONAMENT EN RECINTES. 

No és d’aplicació. 

DB SUA 4 SEGURETAT FRONT AL RISC D’IL·LUMINACIÓ INADEQUADA.  

La il·luminància mínima del local superarà els 100 lux a l’interior i 20 lux als porxos.  El seu factor d’uniformitat serà com a mínim del 

40% 

Totes les dependències disposaran d’enllumenat d’emergència que cobrirà tots els recorreguts d’evacuació, banys, quadre elèctric, 

dispositius de protecció d’incendis i senyalització d’evacuació.  Les lluminàries d’emergència disposaran de font pròpia d’energia i 

entraran en funcionament quan es produeixi una caiguda de tensió del subministrament normal. 

DB SUA 5  SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ. 

No és d’aplicació.  

DB SUA 6 SEGURETAT FRONT AL RISC D’OFEGAMENT. 

No és d’aplicació. 

DB SUA 7 SEGURETAT FRONT AL RISC DE VEHICLES EN MOVIMENT 

 

 

 

No és d’aplicació. 

DB SUA 8 SEGURETAT FRONT AL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP 

No és d’aplicació. 

DB SUA 9 CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT 

El local te unes condicions d’entorn que garanteixen l’accessibilitat tant de vianants com de trànsit rodat. El projecte compleix amb el 

que disposa el Decret 135/95 Codi d’Accessibilitat de Catalunya, el CTE en la secció SUA 9 (última actualització desembre del 2017)  

 

CN 5 HABITABILITAT: SALUBRITAT 

DB HS 1 PROTECCIÓ FRONT DE LA HUMITAT 

No és d’aplicació. 

DB HS 2: RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 

No és d’aplicació 

DB HS 3: QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

No és d’aplicació 

DB HS 4: SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

No és d’aplicació. 

DB HS 5: EVACUACIÓ D’AIGÜES 

El projecte no actua sobre les xarxes de clavegueram. 

 

CN 6  HABITABILITAT: ESTALVI D’ENERGIA 

DB HE1: LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

No és d’aplicació. 

DB HE2: RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

No és d’aplicació. 

DB HE3: EFICIENCIA ENERGÈTICA  DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT 

Es substitueix l’enllumenat interior actual per tecnologia LED 

DB HE4: CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

No és d’aplicació. 

DB HE5: CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

No és d’aplicació. 

CN 7 HABITABILITAT: PROTECCIÓ EN FRONT DEL SOROLL 

No és d’aplicació. 



CN 8. RELACIÓ DE NORMATIVA TÈCNICA GENRAL D’EDIFICACIÓ 

 

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)  

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 Ordenes 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 Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

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

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE 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 d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

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 

 

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 (només per projectes a Barcelona) 

 

 

 

 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf


 

 

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)  

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)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

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) 

 

 



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)  

 

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. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

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 

Resolución 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 

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  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1 

“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

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)  

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 

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) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 

eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 

mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

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/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

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)  

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) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 



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) 

 

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) 

 

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)  

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 

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 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

  

  



  



AM. ANNEXES A LA  MEMÒRIA 

 

AM 1. CÀLCULS LUMÍNICS. 

  



  



















AM 2. CÀLCULS LÍNIA ELÈCTRICA 

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

Fórmulas 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  
 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.003929  
 Al = 0.004032  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
Ib £ In £ Iz  
I2 £ 1,45 Iz 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 

escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
cosØ = P/Ö(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xw; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xw; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
w  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · r/ P  
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = r / L  
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· r/ L  
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2r + Lp/r + P/0,8r)  
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
r: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  



DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
Enll. bar 1                300 W 
Emerg. 1                   100 W 
Enll. bar 2                300 W 
Enll. lavabos              100 W 
Emerg. 2                   100 W 
Enll. bar 3                600 W 
Enllum. porxos             720 W 
Endolls porxo             2000 W 
Endolls bar               1000 W 
Endolls lavabo            2000 W 
Endolls cuina             2000 W 
Alarma                     100 W 
Forn + cafetera           5000 W 
Nevera                     600 W 
Botellers barra           1200 W 
Rentagots                 2000 W 
Fregidora                 6000 W 
Campana                   1104 W 
Reserva                   1000 W 
Enll. despatxos            500 W 
Maniobra                   100 W 
Endolls desp. 1           2000 W 
Endolls desp. 2           2000 W 
Enll. pistes 1            1600 W 
Enll. pistes 2            1600 W 
Enll. pistes 3            1600 W 
Enll. pistes 4            1600 W 
Enll. pistes 5            1600 W 
Enll. pistes 6            1600 W 
Enll. fanals               450 W 
 TOTAL....     40874 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 12770  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 28104  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 34917.12  
- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 43646.4  
 
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 40874 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

1104x1.25+24441=25821 W.(Coef. de Simult.: 0.5 ) 
 

I=25821/1,732x400x0.8=46.59 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. 
UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  100 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 63 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.85  
e(parcial)=20x25821/51.73x400x25=1 V.=0.25 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
Cálculo de la Batería de Condensadores  
 
En el cálculo de la potencia reactiva a compensar, para que la instalación en estudio presente el factor de  potencia deseado, 
se parte de los siguientes datos:  
 
Suministro: Trifásico.  
Tensión Compuesta: 400 V.  
Potencia activa: 33637.7 W.  
CosØ actual: 0.8.  
CosØ a conseguir: 1.  
Conexión de condensadores: en Triángulo.  
 
Los resultados obtenidos son:  
 
Potencia Reactiva a compensar (kVAr): 25.23  
Gama de Regulación: (1:2:4)  
Potencia de Escalón (kVAr): 3.6  
Capacidad Condensadores (µF): 23.9  
 
La secuencia que debe realizar el regulador de reactiva para dar señal a las diferentes salidas es:  
 
Gama de regulación; 1:2:4 (tres salidas).  
 
1. Primera salida.  
2. Segunda salida.  
3. Primera y segunda salida.  
4. Tercera salida.  
5. Tercera y primera salida.  
6. Tercera y segunda salida.  
7. Tercera, primera y segunda salida.  
Obteniéndose así los siete escalones de igual potencia.  
 
 Se recomienda utilizar escalones múltiplos de 5 kVAr.  
 
Cálculo de la Línea: Bateria Condensadores 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 2 m; Xu(m/m): 0;  

- Potencia reactiva: 25228.27 VAr. 
 
I= CRe x Qc / (1.732 x U) = 1.5x25228.27/(1,732x400)=54.62 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.1  
e(parcial)=2x25228.27/50.97x400x25=0.1 V.=0.02 % 
e(total)=0.27% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  



- Potencia a instalar: 400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

720 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=720/230x0.8=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.87  
e(parcial)=2x0.3x720/53.61x230x2.5=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. bar 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.79  
e(parcial)=2x20x540/53.62x230x1.5=1.17 V.=0.51 % 
e(total)=0.76% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emerg. 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

100x1.8=180 W. 
 

I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x20x180/53.76x230x1.5=0.39 V.=0.17 % 
e(total)=0.42% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  

 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

900 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=900/230x0.8=4.89 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.75  
e(parcial)=2x0.3x900/53.63x230x4=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. bar 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

300x1.8=540 W. 
 

I=540/230x1=2.35 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.79  
e(parcial)=2x25x540/53.62x230x1.5=1.46 V.=0.63 % 
e(total)=0.89% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Enll. lavabos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

100x1.8=180 W. 
 

I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x30x180/53.76x230x1.5=0.58 V.=0.25 % 
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 



Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Emerg. 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

100x1.8=180 W. 
 

I=180/230x1=0.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.09  
e(parcial)=2x30x180/53.76x230x1.5=0.58 V.=0.25 % 
e(total)=0.51% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3320 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4376 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4376/230x0.8=23.78 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.61  
e(parcial)=2x0.3x4376/51.78x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=0.27% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. bar 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

600x1.8=1080 W. 
 

I=1080/230x1=4.7 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 

Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.15  
e(parcial)=2x20x1080/53.17x230x1.5=2.36 V.=1.02 % 
e(total)=1.29% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Enllum. porxos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 720 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

720x1.8=1296 W. 
 

I=1296/230x1=5.63 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.53  
e(parcial)=2x30x1296/52.9x230x1.5=4.26 V.=1.85 % 
e(total)=2.12% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Elemento de Maniobra: 
Int.Horario In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls porxo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x10x2000/52.09x230x2.5=1.34 V.=0.58 % 
e(total)=0.85% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3000 W. 
- Potencia de cálculo:  

3000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 



I=3000/230x0.8=16.3 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 44.98  
e(parcial)=2x0.3x3000/52.82x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls bar 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x20x1000/53.35x230x2.5=1.3 V.=0.57 % 
e(total)=0.83% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls lavabo 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.24  
e(parcial)=2x25x2000/52.77x230x4=2.06 V.=0.9 % 
e(total)=1.16% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2100 W. 

- Potencia de cálculo:  
2100 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2100/230x0.8=11.41 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.44  
e(parcial)=2x0.3x2100/53.3x230x6=0.02 V.=0.01 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Endolls cuina 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.24  
e(parcial)=2x20x2000/52.77x230x4=1.65 V.=0.72 % 
e(total)=0.97% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Alarma 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x10x100/53.77x230x2.5=0.06 V.=0.03 % 
e(total)=0.29% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Forn + cafetera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 5000 W. 
- Potencia de cálculo: 5000 W. 
 
I=5000/230x0.8=27.17 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 59.16  
e(parcial)=2x15x5000/50.27x230x6=2.16 V.=0.94 % 
e(total)=1.19% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Nevera 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo: 600 W. 
 
I=600/230x0.8=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x15x600/53.62x230x2.5=0.58 V.=0.25 % 
e(total)=0.5% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Botellers barra 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo: 1200 W. 
 
I=1200/230x0.8=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.19  
e(parcial)=2x15x1200/53.16x230x2.5=1.18 V.=0.51 % 
e(total)=0.76% ADMIS (6.5% MAX.) 
 

Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Rentagots 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  26 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 45.24  
e(parcial)=2x15x2000/52.77x230x4=1.24 V.=0.54 % 
e(total)=0.79% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Fregidora 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 6000 W. 
- Potencia de cálculo: 6000 W. 
 
I=6000/230x0.8=32.61 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x10+TTx10mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  46 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 55.08  
e(parcial)=2x10x6000/50.98x230x10=1.02 V.=0.44 % 
e(total)=0.69% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Campana 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 1104 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1104x1.25=1380 W. 
 

I=1380/1,732x400x0.8x1=2.49 A. 



Se eligen conductores Unipolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  18 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.57  
e(parcial)=10x1380/53.66x400x2.5x1=0.26 V.=0.06 % 
e(total)=0.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tripolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Reserva 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 
- Potencia de cálculo: 1000 W. 
 
I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.22  
e(parcial)=2x20x1000/53.35x230x2.5=1.3 V.=0.57 % 
e(total)=0.82% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1000/230x0.8=5.43 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.92  
e(parcial)=2x0.3x1000/53.6x230x4=0.01 V.=0.01 % 
e(total)=0.25% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. despatxos 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.18  
e(parcial)=2x30x900/53.35x230x1.5=2.93 V.=1.28 % 
e(total)=1.53% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Maniobra 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 100 W. 
- Potencia de cálculo: 100 W. 
 
I=100/230x0.8=0.54 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.02  
e(parcial)=2x20x100/53.77x230x2.5=0.13 V.=0.06 % 
e(total)=0.31% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea:  
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4000 W. 
- Potencia de cálculo:  

4000 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4000/230x0.8=21.74 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x0.3x4000/52.09x230x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=0.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 



Cálculo de la Línea: Endolls desp. 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x25x2000/52.09x230x2.5=3.34 V.=1.45 % 
e(total)=1.72% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Endolls desp. 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 
- Potencia de cálculo: 2000 W. 
 
I=2000/230x0.8=10.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 48.86  
e(parcial)=2x30x2000/52.09x230x2.5=4.01 V.=1.74 % 
e(total)=2.01% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Enll. pistes 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600x1.8=2880 W. 
 

I=2880/1,732x400x1=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=40x2880/53.67x400x6=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 

 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. pistes 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600x1.8=2880 W. 
 

I=2880/1,732x400x1=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=40x2880/53.67x400x6=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. pistes 3 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600x1.8=2880 W. 
 

I=2880/1,732x400x1=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=40x2880/53.67x400x6=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
 
 



Cálculo de la Línea: Enll. pistes 4 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600x1.8=2880 W. 
 

I=2880/1,732x400x1=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=40x2880/53.67x400x6=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. pistes 5 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600x1.8=2880 W. 
 

I=2880/1,732x400x1=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=40x2880/53.67x400x6=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. pistes 6 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600x1.8=2880 W. 
 

I=2880/1,732x400x1=4.16 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.54  
e(parcial)=40x2880/53.67x400x6=0.89 V.=0.22 % 
e(total)=0.47% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Contactor Tetrapolar In: 10 A. 
 
Cálculo de la Línea: Enll. fanals 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 450 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

450x1.8=810 W. 
 

I=810/230x1=3.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.32  
e(parcial)=2x40x810/53.71x230x6=0.87 V.=0.38 % 
e(total)=0.63% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
Elemento de Maniobra: 
Int.Crepuscular In: 10 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación P.Cálcul
o (W) 

Dist.Cálc
. (m) 

Sección  
(mm²) 

I.Cálcul
o (A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Par
c. (%) 

C.T.Tot
al (%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 25821 20 4x25+TTx16Cu 46.59 100 0.25 0.25 63 

Bateria Condensadores 33637.7 2 3x25+TTx16Cu 54.62 77 0.02 0.27 40 

 720 0.3 2x2.5Cu 3.91 23 0.01 0.26  

Enll. bar 1 540 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.51 0.76 16 

Emerg. 1 180 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 14.5 0.17 0.42 16 

 900 0.3 2x4Cu 4.89 31 0 0.25  

Enll. bar 2 540 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.35 14.5 0.63 0.89 16 

Enll. lavabos 180 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 14.5 0.25 0.51 16 

Emerg. 2 180 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 14.5 0.25 0.51 16 

 4376 0.3 2x6Cu 23.78 40 0.02 0.27  

Enll. bar 3 1080 20 2x1.5+TTx1.5Cu 4.7 14.5 1.02 1.29 16 

Enllum. porxos 1296 30 2x1.5+TTx1.5Cu 5.63 14.5 1.85 2.12 16 

Endolls porxo 2000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 0.58 0.85 20 

 3000 0.3 2x6Cu 16.3 40 0.01 0.26  

Endolls bar 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.57 0.83 20 

Endolls lavabo 2000 25 2x4+TTx4Cu 10.87 26 0.9 1.16 20 

 2100 0.3 2x6Cu 11.41 40 0.01 0.26  

Endolls cuina 2000 20 2x4+TTx4Cu 10.87 26 0.72 0.97 20 

Alarma 100 10 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.03 0.29 20 

Forn + cafetera 5000 15 2x6+TTx6Cu 27.17 34 0.94 1.19 25 

Nevera 600 15 2x2.5+TTx2.5Cu 3.26 20 0.25 0.5 20 

Botellers barra 1200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 6.52 20 0.51 0.76 20 

Rentagots 2000 15 2x4+TTx4Cu 10.87 26 0.54 0.79 20 

Fregidora 6000 10 2x10+TTx10Cu 32.61 46 0.44 0.69 25 

Campana 1380 10 4x2.5+TTx2.5Cu 2.49 18 0.06 0.31 20 

Reserva 1000 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.43 20 0.57 0.82 20 

 1000 0.3 2x4Cu 5.43 31 0.01 0.25  

Enll. despatxos 900 30 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 14.5 1.28 1.53 16 

Maniobra 100 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.54 20 0.06 0.31 20 

 4000 0.3 2x6Cu 21.74 40 0.01 0.26  

Endolls desp. 1 2000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.45 1.72 20 

Endolls desp. 2 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.87 20 1.74 2.01 20 

Enll. pistes 1 2880 40 4x6+TTx6Cu 4.16 31 0.22 0.47 25 

Enll. pistes 2 2880 40 4x6+TTx6Cu 4.16 31 0.22 0.47 25 

Enll. pistes 3 2880 40 4x6+TTx6Cu 4.16 31 0.22 0.47 25 

Enll. pistes 4 2880 40 4x6+TTx6Cu 4.16 31 0.22 0.47 25 

Enll. pistes 5 2880 40 4x6+TTx6Cu 4.16 31 0.22 0.47 25 

Enll. pistes 6 2880 40 4x6+TTx6Cu 4.16 31 0.22 0.47 25 

Enll. fanals 810 40 2x6+TTx6Cu 3.52 34 0.38 0.63 25 

  



AM 3. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS. 

1.-DESCRIPCIÓ 
 

Situació: AVINGUDA PAU CASALS NÚM. 8,  08840 VILADECANS, BARCELONA 
Població: Viladecans. 
Promotor: Ajuntament de Viladecans 
Redactor del estudi de gestió de residus:  Sílvia Amorós, arquitecta 
 
 
 
Es tracta de l’adequació del local d’Associació de petanca: 
 
 
Superfície de l’àmbit d’intervenció: 281,12m2 
Fonamentació: Pous de fonamentació. 
Estructura: estructura metàl·lica, pilars i jàsseres metàl·liques  
Façanes: façana d’obra de fàbrica amb grans obertures de fusteria d’alumini anoditzat 
Coberta:  coberta Sandwich inclinada,  
Fusteria exterior: fusteria d’alumini anoditzat 
Tancaments interiors: de plaques de pladur 
Fusteria interior: fusta pintada 
Revestiments:  

fals sostre de plaques d’heracklit 
Alicatats en serveis . 

Paviments:  terrazo 
Instal·lacions: 
 Terra radiant 
 Fontaneria. 
 Electricitat. 
 Enllumenat. 
 Telefonia. 
  

 

2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS QUE GENERA L’OBRA CODIFICATS SEGONS LA LLISTA 
EUROPEA DE RESIDUS. 
 
2.1 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 
 
DESCRIPCIÓ SEGONS ANNEX II  DE LA ORDEN MAM/304/2002 
 

 
A.1.: RCDs NIVELL I:  
No es preveu que es generin RCDs de nivell 1, com ara  terres ni petris  d’excavació.  
A.2.: RCDs NIVELL II. 

Código LER   RCD NATURALETZA NO PETREA  
2. MADERA 

17 02 01 MADERA 
3. METALES 

17 04 05 HIERRO Y ACERO 
17 04 07 METALES MEZCLADOS  
17 04 11 CABLES DISTINTOS DE LOS ESPECIFICADOS EN EL CÓDIGO 17 04 10 

4. PAPEL 
20 01 01 PAPEL Y CARTÓN 

5. PLÁSTICO 
17 02 03 PLÁSTICO 

6. VIDRIO 
17 02 02 VIDRIO 

7. YESO 
17 08 02 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DEYESO DISTINTO DE LOS 17 08 

01 
Código LER   RCD NATURALETZA PETREA 

2. HORMIGÓN 
 17 01 01 HORMIGÓN 
 
3. LADRILLOS, AZULEJOS Y OTROS CERÁMICOS 
 17 01 02 LADRILLOS 

17 01 07 MEZCLA DE HORMIGÓN, LADRILLOS Y MATERIALES CERÁMICOS DISTINTOS 
DEL CÓDIGO  17 01 06 

4. PIEDRA 
 17 09 04 RCDs MEZCLADOS DISTINTOS DE LOS CÓDIGOS 17 09 01, 02 Y  
                                      03           

Código LER   RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
2. POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

17 06 05 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE CONTIENEN AMIANTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES GENERA A L’OBRA 
 
S’utilitzaran  els paràmetres estimatius amb fines estadístics del Plan Nacional de residuos de construcción y demolición. 
 
 
AVALUACIÓ TEÒRICA DEL PES       % EN PES                    Tn  DE CADA  
PER TIPOLOGIA DE RCD                    RCD  
RCD NATURALESA NO PÈTRIA 
 
FUSTA      0.00       0.00 
METALLS      0.000       0.000 
PAPER I CARTRÓ    0.000       0.000 
PLÀSTIC     0.000                   0.000  
VIDRE      0.000        0.00 
GUIX      0.002       1.50 
      TOTAL ESTIMACIÓ     1.50 Tn 
 
RCD NATURALESA PÈTRIA 
 
FORMIGÓ     0.12                  0.00 
MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS 0.54                  0.00 
PEDRA      0.05      0.00 
      TOTAL ESTIMACIÓ    0.00 Tn 
 
RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 
 
BROSSA     0.07    0.07 
POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 0.04    0.00 
(AMIANT) 
      TOTAL ESTIMACIÓ  0.00 Tn 



2.3 ESTIMACIÓ DEL VOLUM PER TIPOLOGIA DE RESIDUS 
 
Adequació edifici petanca 

TIPUS DE RESIDUS Tn d  (t/m3) V (m3) 

RCD NATURALETZA NO PETREA

FUSTA 0,1 0,6055 0,17

METALLS 0 7,78273 0,00

PAPER CARTRÓ 0,02 0,75 0,03

PLÀSTIC 0,02 1,9955 0,01

VIDRE 0 2,6687 0,00

GUIX 0,8 0,8 1,00

1,20

RCD NATURALETZA PETREA

FORMIGÓ 0 2,2 0,00

MAONS, RAJOLES,I ALTRES CERÀMICS 0,1 1,8 0,06

PEDRA 0 2,5 0,00

0,06

POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

BASURA 0,07 1 0,07

POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES 0 1,5 0,00

0,07  
3. MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” 
 
Els residus es classificaran en origen,  a la mateixa obra. 
 
 

4. PREVISIÓ OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ 
 
No es preveu operacions de reutilització  
 

5. PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORACIÓ “IN SITU”   
 
No es preveu operacions de valoració. 
 
 

6. DESTÍ 

MATERIAL SEGONS ANNEX II DE LA 

OREN MAM/304/2002 TRACTAMENT DESTÍ

QUANTITAT 

TN

A.1.: RCDs NIVELL I

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

TERRES I PEDRES DIFERENTS DE LES 

ESPECIFICADES EN EL CÓDIG 17 05 03

LLODS DE DREANATGE DIFERENTS DELS 

ESPECIFICATS EN EL CÓDIG 17 05 05
BALAST DE VIES FERREES DIFERENTS DEL 

ESPECIFICAT EN EL CÓDIG 17 05 07
A.2.: RCDs NIVELL II

RCD NATURALETZA NO PETREA

1. ASFALT

MEZCLAS BITUMINOSAS DIFERENTS A 

LES DEL CÓDIG 17 03 01

2. FUSTA

X FUSTA RECICLAT GRNPs 0,1

3. METALLS INCLOSES LES SEVES ALEACIONS

COURE, BRONCE, LLAUTÓ

ALUMINI

PLOM

ZINC

FERRO I ACER RECICLAT GRNPs

ESTANY

METALL BARREJATS

CABLES DIFERENTS DELS ESPECIFICATS 

EN EL CÓDIG 17 04 10 RECICLAT GRNPs

4. PAPER

X PAPER I CARTRÓ RECICLAT GRNPs 0,02

5. PLÀSTICS

X PLÀSTICS RECICLAT GRNPs 0,02

6. VIDRE

X VIDRE RECICLAT GRNPs 0

X 7. GUIX

MATERIALS DE CONSTRCCIÓ A PARTIR 

DE GUIX DIFERENTS ALS 17 09 01 RECICLAT GRNPs 0,8

TOTAL NNP 0,94

 



RCD NATURALETZA PETREA

1. SORRA, GRAVA, I ALTRES ARIDS

RESIDUS DE GRAVA I ROQUES 

TRITURADES DIFERENTS ALS 

ESPECIFICATS EN EL CÓDIG 01 04 07

RESIDUS DE SORRA I ARGILA

2. FORMIGÓ

FORMIGÓ

3. MAONS, RAJOLES I ALTRES CERÀMICS

MAONS

TEULES I MATERIALS CERÀMICS

BARREJA DE FORMIGÓ, MAONS, TEULES 

I MATERIALS CERÀMICS

4. PEDRA

X

RCDs BARREJATS DIFERENTS DELS 

CÓDIGS 17 09 01, 02 I 03

TOTAL NP 0

RCD POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES

X 1.  BASSURAS ABOCADOR PRSU 0,07

BARREJES BIODEGRADABLES

2. POTENCIALMET PERILLOSOS I ALTRES

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ QUE 

CONTIENEN AMIANT

TOTAL PP 0,07

 

2.4. ESTIMACIÓ DEL COST 
 
Valoració de les despeses  previstes de la gestió del residus  de construcció.  
 

 
EDIFICI I

TIPOLOGIA RCDS M3 PREU GESTIÓ IMPORT

A.2. NIVELL II

RCD NATURALETZA PETREA 0,06 6,98 € 0,42 €

RCD NATURALETZA NO PETREA 1,2 6,98 € 8,38 €

RCD POTENCIALMENT PERILLOS 0,07 11,15 € 0,78 €

TOTAL EDIFICI I 9,58 €

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



AM-4 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT  

 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 

PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIÓ  DE L’EDIFICI DE SERVEIS (BAR)DE LA PETANCA DE CAN 

PASTERA 

Emplaçament: 

AVINGUDA PAU CASALS NÚM. 8,  08840 VILADECANS, BARCELONA  

Superfície construïda (de l’àmbit d’intervenció): 

281,12 m2 

Promotor: 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

Sílvia Amorós Abelló 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

Sílvia Amorós Abelló 

 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 

NO S’INTERVÈ. 

Característiques del terreny: (resistència, cohesió) 

NO S’INTERVÈ. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 

NO S’INTERVÈ. 

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 

NO S’INTERVÈ. 

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 

NO S’INTERVÈ. 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet 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 i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, 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 sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació 
d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions 
fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, 
quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer 
prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

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-ho 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).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 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 en 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 i les condicions del 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 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• 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  

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 i formació 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. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran 
adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives 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 de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que 
sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el 
treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva 
activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als 
llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol 
situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat 
i salut dels treballadors.  

 

 

 



3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, 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 altres feines. 

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE 
MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, 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  

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, 
substitució, etc.)  

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  

• Limitar 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  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament 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  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i 
tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• 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 homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• 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 duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, 
camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. 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.  



. NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT APLICABLE 

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 

RD 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 RD 39/1997, 17 de enero          

(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                

(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               

(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 
1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS 
A LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

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) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 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))  



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 METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): 

N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 

24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 

25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 

28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 

29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 

30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 

31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y 
MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 

01/11/75 

 

 

 

  



  



AM 5 - RP. RESUM PRESSUPOST, CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. TERMINI D’EXECUCIÓ  

 

 

PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINARIES D’ADEQUACIÓ  DE L’EDIFICI  DE SERVEIS (BAR) DE LA PETANCA DE 

CAN PASTERA  

       

RESSUM DE PRESSUPOST         

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL               42.752,22 €  

6%    BENEFICI INDUSTRIAL                       2.565,13 €  

13%  DESPESES GENERALS                   5.557,79 €  

2 %  SEGURETAT I SALUT                           855,04 € 

TOTAL                51.730,18€ 

21%  IVA                      10.863,34 €  

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ CONTRACTE               62.593,52€  

 

 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Al tractar-se d’una obra amb un Pressupost per Contracte inferior a 500.000 euros segons l’actual  llei de contractes no es requereix  

classificació del contractista. 

 

TERMINI D’EXECUCIÓ D’OBRA 

El termini d’execució d’obra estimat és de 2 mesos. 

 

 

 

 

 

Sílvia Amorós Abelló, arquitecta 

Gener 2018 

 

 

 

 

 



  



AM 6 – PLANNING D’OBRA  
 

 

 

 

  

PROGRAMA DE TREBALL CAN PASTERA SETMANA 1 SETMANA 2 SETMANA 3 SETMANA 4 SETMANA 5 SETMANA 6 SETMANA 7 SETMANA 8

RETIRADA MOBILIARI + PROTECCIÓ ELEMENTS + NETEJA CUINA-MAGATZEM

DESMUNTATGE FALS SOSTRE RECUPERABLE + ACOPI MATERIAL

ENDERROC FALS SOSTRE GUIX

DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS

ENDERROCS RAM PALETA 

PINTAT D'ESTRUCTURA METÀL·LICA

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

INSTAL·LACIÓ CAMPANA EXTRACTORA

TREBALLS DE PALETERIA (ARREBOSSATS, ENGUIXATS, ENRAJOLATS...)

CEL RAS GUIX + REGISTRES

PINTURA CEL RAS

RECOL·LOCACIÓ CEL RAS ACOPIAT + REPOSICIÓ PECES TRENCADES
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PROJECTE D’OBRES LOCALS ORDINÀRIES     GENER 2018 



 

  



   
B -  MATERIALS

B0 -  MATERIALS BÀSICS

B01 -  LÍQUIDS

B011 -  NEUTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0111000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:   
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.   
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm   
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.   
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5   
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)   

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

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

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:   
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    1



5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:   
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)   
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)   
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)   
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)   
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)   
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)   
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.   
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B052 -  GUIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0521100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.   
S'han contemplat els tipus de guixos següents:   
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.   
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 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
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- 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 UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió   
   
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:   
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:   
- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso

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

Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:   
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.   
   
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:   
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

manera:   
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe   

- Reacció al foc
- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica   

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

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

manera:   
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe   

- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva

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

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament.   
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)   
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.   
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:   
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
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norma europea UNE-EN 13279-2.   
   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:   
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.   
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B05A2103,B05A2203H9E9.

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 o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.   
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 pretesades i postesades   
- 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 cimentós (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:   
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions
generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.   
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les
següents dades:   
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la

mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.   
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.   
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.   
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.   
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser
inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.   
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies
perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.   
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les
armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:   
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant   
Les beurades d'injecció han de complir que:   
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- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment   
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:   
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):   

- 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: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)   
- Reducció volumètrica:  <= 1%   
- Expansió volumètrica:  <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2
- Enduriment:   

- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h   

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2   
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que
la indicada per a beines horitzontals.   
   
BEURADA PER A CERÀMICA:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
   
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (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 l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)   
Característiques fonamentals:   
- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 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 l'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 l'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

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA 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.   
   
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:   
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.   
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: la indicada a la descripció de l'element
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Criteri d'amidament: quantitat 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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).   
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.   
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.   
   
BEURADA PER A CERÀMICA:   
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de
la conformidad, clasificación y designación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i
29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:   
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   
   

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.   
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació

aigua/ciment i quantitat d'additiu.   
- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de

realitzar:   
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de

ciment, segons UNE EN 1015-11.   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:   
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les
especificacions indicades.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B07 -  MORTERS DE COMPRA

B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0711012.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter sintètic de resines epoxi   
- Morter refractari   
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres   
- Morter de ram de paleta   
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.   
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.   
   
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues

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

aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.   

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:   
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en

dispersió millorats).   
   
ADHESIU CIMENTÓS (C):   
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
   
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2
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- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2   
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)   
   
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):   
Característiques fonamentals:   
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)   
Característiques especials:   
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm   
Característiques addicionals:   
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2   
   
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:   
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.   
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser
aprovada per la DF.   
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7   
   
MORTER POLIMÈRIC:   
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i
regularització d'elements de formigó.   
Granulometria:  0 - 2 mm   
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2   
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2   
   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com
a material d'unió i rejuntat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat

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

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

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

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

li siguin aplicables)   
- Característiques addicionals per als morters lleugers:   

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3   
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:   

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)   

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:   
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.   
   
MORTER DE RAM DE PALETA:   
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería.   
   
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

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

i 1328/1995 de 28 de juliol   
- Instruccions d'us:   

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

està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la

mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació   
   

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

i 1328/1995 de 28 de juliol   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:   
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.   
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.   
   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:   
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0A -  FERRETERIA

B0A4 -  VISOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 tipus següents:   
- 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.
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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 galvanitzat:  >= 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: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0C -  PLAQUES, PLANXES I TAULERS

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 14/01/1991.   
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.   
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.   
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PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):   
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:   

- Gruix nominal 9,5 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  400N   

- Gruix nominal 12,5 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  550 N   

- Gruix nominal 15,0 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  650 N   

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  43 x t (N)   

- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:   
- Gruix nominal 12,5 mm:   

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  725 N   

- Gruix nominal 15,0 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  870 N   

- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  58 x t (N)   

- Plaques tipus P:   
- Gruix nominal 9,5 mm:   

- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  180 N   

- Gruix nominal 15,0 mm:   
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal:  165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal:  235 N   

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
Característiques essencials per a plaques destinades 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   
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%   
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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   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
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:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)   
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190):  Ha de complir   
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)   
- 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:   

- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de

làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.   
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:   
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)   
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)   
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)   
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.   
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.   
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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.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç
tallant,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc,
 - Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
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   

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:   
- L'expressió: 'Placa de yeso laminada'
- 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:   
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació  de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE   
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:   
- L'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   
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
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- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que

arribin a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:   
- Control de característiques geomètriques:   

- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.   
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.   
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.   

   
____________________________________________________________________________
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B0 -  MATERIALS BÀSICS

B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0FH -  RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FH2183.

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 del grup BIII)   
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)   
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)   
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :   
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.   
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):   

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)   

+----------------------------------------------------------------------------+
¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦
¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦
¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦
¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦
¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦
¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦
¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦
¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar
l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.   
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.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Toleràncies:   
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.   
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1   

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%   
- Gruix:  ± 10%   

- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 1,5%   
- Ortogonalitat:  ± 1%   

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII   
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%   

- Gruix:  ± 10%   
- Rectitud de costats:  ± 0,6%   
- Planor:  ± 1,5%   
- Ortogonalitat:  ± 1%   

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb   
- 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%
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- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%   
- Rectitud de costats:   

- 15 - 115 peces/m2:  ± 5%
- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%   

- Planor:   
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%   
- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%   

- Ortogonalitat:   
- Grup BIII   

- 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:  ± 0,6%   
- Planor: + 0,5%, - 0,3%   
- Ortogonalitat:  ± 0,5%   

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.   
   
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:   
Característiques essencials:   

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):   
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2:  >=750N
- Grup AIII:  >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N   
   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:   
Característiques essencials:   

- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.   
   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:   
Característiques essencials:   

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode
d'assaig utilitzat.

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el
mètode d'assaig utilitzat

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12   
   

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:   
Característiques essencials:   

- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN

ISO 10545-4):   
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2   

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental
d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)   

   
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:   
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Característiques essencials:   
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades, en caixes.   
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no
necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o
Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció
al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió
2000/605/CE),
 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació
peatonal i vehicular,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no
subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a
reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits
de seguretat durant l'ús:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:   

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la

classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)   

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 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:   
- Referència a la norma UNE-EN 14411   
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.   
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions

tècniques.   
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   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que

arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:   

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)   
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)   
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)   
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)   

- Sobre 10 rajoles:   
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)   
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)   
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)   
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)   

- Sobre 5 rajoles:   
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)   
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)   
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)   
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)   

- Sobre 3 rajoles:   
- duresa a la ratllada (escala de mohs)   

- Sobre 1 rajola:   
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.    
   
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es
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podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:   
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en
cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a
càrrec del Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del
mateix lot.
Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin
satisfactoris.    

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B71 -  LÀMINES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B713A0Y0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.   
S'han considerat els tipus de làmines següents:   
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.   
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i

calandratge.   
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic

estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics
bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral
o metàl·lica).   

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic),
formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material
antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).   

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures,
recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim,
ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.   

S'han considerat els tipus d'armadures següents:   
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster   
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de polièster
- PE: Film de poliolefina   
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PR: Film de polièster   
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre   
- TPP: Teixit de polipropilè
- AL: Alumini   
- NA: Sense armadura   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
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
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rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)    
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge,
amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de
compensar les dilatacions que experimentin.   
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment
coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.   
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra
mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.   
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda
perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.   
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte
herbicida o repelent de les arrels.   
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit,
al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a
10°C.   
Incompatibilitats:   
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base

asfàltica o derivats.   
- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb

productes de base de quitrà o derivats.   
   
LÀMINES LBA, LO O LBM:   
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a
l'enrotllar-se.   
   
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN
ESTRUCTURES ENTERRADES:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)   
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant   
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant   
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les

direccions transversal i longitudinal de la làmina   
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.   
Toleràncies:   
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant   
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m   
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant   
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant   
   
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir   
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir   
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):   

<= valor declarat pel fabricant   
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció

metàl·lica (UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant   
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la

membrana (UNE-EN 1296):   
- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:   

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant   
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada

pel fabricant   
- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha

de complir   
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls   
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb
la norma UNE-EN 13501-5.   
   
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir   

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades   

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):   
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Ha de complir   
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de

complir   
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor

declarat pel fabricant   
   
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:   
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les
especificacions de l'UNE 104206.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim
dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en
contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.   
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal
amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme,
protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.   
Temps màxim d'emmagatzematge:   
- Làmines autoadhesives:  6 mesos
- Resta de làmines:  12 mesos   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:   
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con
armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.   
   
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:   
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad
bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas.
Definiciones y características.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:   
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d'arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada,

altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Data de fabricació   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats

perillosos   
- Condicions d'emmagatzematge   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
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- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en

fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus

de recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern
de Nivell o Classe: productes classe F roof,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern
de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O
D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:   
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i
ben visible la informació següent:   
- Data de fabricació   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Llargària i amplària nominals   
- Gruix o massa   
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats

perillosos   
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:   
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en

fàbrica
- Referència a la norma europea EN   
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus

de recobriment
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst   
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN   

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades:   
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no
suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures
soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una
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millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició
o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Inspecció visual del material en cada subministrament.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la

Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat
positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat,
independent del fabricant.   

A la recepció dels productes es comprovarà:   
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta   

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a
cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4   
- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11   
- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3   
- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7   
- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16   
- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1   

     (en làmines bituminoses no protegides:)   
- Massa: UNE EN 1849-1   

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)   
- Fluència: UNE 104281-6-3   
- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les

característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb
autoprotecció mineral)   

   
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.   
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.   
   
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:   
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.   
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.   
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.   
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J5 -  SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J50090,B7J500ZZ.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú

de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i

càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en

dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de

plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,

resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i

càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de 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°¦
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¦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:   
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Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.   
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.   
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦                        ¦           Principal mecanisme d'adormiment        ¦
¦                        ¦---------------------------------------------------¦
¦   DESCRIPCIÓ           ¦      Pasta d'assecat      ¦  Pasta d'adormiment   ¦
¦                        ¦(en pols o llesta per l'ús)¦     (Només en pols)   ¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit         ¦            1A             ¦          1B           ¦
¦Pasta d'acabat          ¦            2A             ¦          2B           ¦
¦Compost mixt            ¦            3A             ¦          3B           ¦
¦Pasta sense cinta       ¦            4A             ¦          4B           ¦
+----------------------------------------------------------------------------+   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:   
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència      ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:   
Subministrament: En envàs hermètic.   
   
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:   
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.   
   
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:   
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.   
   
ESCUMA DE POLIURETÀ:   
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.   
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
   
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:   
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar impreses les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Identificació del producte   

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    28



- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)   
- Instruccions d'ús   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions   
El símbol 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 ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat

corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.   
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de

subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)   
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:   
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.   
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J -  MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

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:   
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- 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%
- Llargària:   <2,5%   
Resistència al trencament:  >= 4,0 N 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 de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
+----------------------------------------------------------------------------+
¦      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 de prestacions.   

- Sistema 4: Declaració de prestacions   
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 ús previst
- Informació sobre les característiques essencials   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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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.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7Z24000I5R6,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 tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva
consistència original mitjançant una agitació moderada.   
No ha de ser inflamable.   
Característiques del residu sec:   
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:   
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%   
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%   
Assaig sobre el residu de destil·lació:   
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm   
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%   
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%   
Característiques del residu sec:   
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació

de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.   
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EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:   
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%   
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%   
Assaig sobre el residu de destil·lació:   
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm   
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%   
   
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:   
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%   
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%   
Enduriment:  24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble   
Característiques del residu sec:   
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació

de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua

d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envàs hermètic.   
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la
radiació solar directa.   
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la
DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a
la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la
normativa vigent o al plec.   
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfálticas.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat
de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de
condicions.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.   
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de
material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:   
- Residu per destil·lació (NLT 139).   
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot
determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions
exigides en el plec.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les
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limitacions establertes en el plec.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8111G40.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

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.   

   
CONDICIONS GENERALS:   
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 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 al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als
cicles de gel/desgel) i per a 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):   

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2
- S 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   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.   
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para
revoco y enlucido.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:   
- Conductivitat tèrmica (W/mK)   
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua   
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 a l'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   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat

del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.   
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS
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B842 -  PLAQUES DE FIBRES MINERALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb
capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en cel ras registrable.    
   
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: llarg x ample.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Resistència al foc (UNE-EN 13501-2)   
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)   
- Contingut d'amiant (UNE-EN 13964):  Sense amiant   
- Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964):  Ha de complir   
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)   
- Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)   
- Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964):  Ha de complir   
Toleràncies:   
- Llargària:  ± 1,5 mm   
- Amplària:  ± 1,5 mm   
- Gruix:  ± 1,5 mm   
- Cantell:  Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció

del tipus de cantell   
- Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º:  1/500   
- Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa:  1/300 de la llargària mesurada   

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.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció
per flexió i capacitat portant):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
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foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant, logotip o marca d'identificació   
- Número i any de la Norma Europea del material   
- Símbols corresponents al tipus i dimensions   
- Identificació del material o materials   
- Any i mes de fabricació   
- 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:   
- Valors declarats de les característiques exigides   
   

OPERACIONS DE CONTROL:   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.   
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:   
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un

mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:   
- Plaques de fibres minerals:   

- Pes
- Coeficient d'absorció acústica   

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.   
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques

geomètriques següents:   
- Amplària   
- Llargària   
- Gruix   
- Planor   
- Rectitud d'arestes   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Control estructural i físic:   
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del

fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de

qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a
càrrec del contractista.

- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del
mateix lot.

- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.   

Control geomètric:   
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del

mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin

satisfactoris.   
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____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B84 -  MATERIALS PER A CELS RASOS

B84Z -  MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B84Z5610.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.   
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.   
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els
indicats a la DT.    
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 vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.   
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:   
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)   
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)   
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964   
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964   

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:   
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
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Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
 - Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció
per flexió i capacitat portant):   
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
 - Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:   
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions
 - Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):   
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions   
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o

referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea   
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions   
- Identificació del material o materials   
- Any i mes de fabricació   
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són

coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).   
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),

certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE.   

   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B89 -  MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89ZPD00.

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   
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- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents   

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats   

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador   

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades   
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una

resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa   
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent   
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie   
   
PINTURA A LA COLA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  2 h
- Totalment sec:  4 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
PINTURA A LA CALÇ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.   
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.   
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.   
   
PINTURA AL CIMENT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.   
   
PINTURA AL LÀTEX:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, ni dipòsits durs   
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar

una capa uniforme després de l'assecat   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 30
- Totalment sec:  < 2 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
   
PINTURA PLÀSTICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de

putrefacció, pells ni materies extranyes.   
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments   
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de

fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat   

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
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- Totalment sec:  < 2 h   
- Pes específic:   

- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3   

- Rendiment:  > 6 m2/kg   
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <

80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
   
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:   
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes   
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
   
PINTURA ACRÍLICA:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,

corró o procediments pneumàtics   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 4 h
- Totalment sec:  < 14 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Ha de ser resistent a la intempèrie.   
   
ESMALT GRAS:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 6 h   
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.   
   
ESMALT SINTÈTIC:   
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%   
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats   
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):

< 0,12   
   
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
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la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5   
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   
- Resistència química:   

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies
- A l'oli de cremar:  Cap modificació
- Al xilol:  Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies
- A l'aigua:  15 dies   
   

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:   
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer

la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.   
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 3 h
- Totalment sec:  < 8 h   

Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).   
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als

detergents.   
   
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h   
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.   
   
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 20 min
- Totalment sec:  < 1 h   
   
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 2 h   
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Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.   
   
ESMALT EPOXI:   
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.   
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C   
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment sec:  < 10 h   
Ha de tenir bona resistència al desgast.   
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.   
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):   
- Tracció:  >= 16 N/mm2
- Compressió:  >= 85 N/mm2   
Resistència a la temperatura:  80°C   
   
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:   
Característiques de la pel·lícula líquida:   
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.   
- Ha de tenir una consistència adequada.   
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres   
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment sec:  < 2 h   

- Pes específic:  < 17 kN/m3   
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.   
- Adherència (UNE 48032):  <= 2   
- Resistència al rentat (DIN 53778):   

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles   

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir   
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes   
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir   
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir   
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
Subministrament: En pots o bidons.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
   
PINTURA A LA CALÇ:   
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   
   
PINTURA AL CIMENT:   
Subministrament: En pols, en envasos adequats.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
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PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Data de caducitat   
- Instruccions d'ús   
- Dissolvents adequats   
- Límits de temperatura   
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat   
- Toxicitat i inflamabilitat   
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components   
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Toxicitat i inflamabilitat   
   
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:   
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:   
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte   
- Identificació del producte   
- Codi d'identificació   
- Pes net o volum del producte   
- Instruccions d'ús   
- Temps d'estabilitat de la barreja   
- Temperatura mínima d'aplicació   
- Temps d'assecatge   
- Rendiment teòric en m/l   
- Color   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui

les dades exigides a les especificacions.   
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16

02 26).   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
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OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Esmalt sintètic:   

- Assaigs sobre la pintura líquida:   
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26   

- Esmalt de poliuretà:   
- Assaigs sobre la pintura líquida:   

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:   
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS

B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZA1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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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 per a fusta: Producte protector de la fusta o els

seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010   

- 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 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  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
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- 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 48032):  <= 2   
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits   
- Adherència i resistència a l'impacte:   
+----------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦
+----------------------------------------------------------------------+   
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats    
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits   
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits   
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent   
- Resistència a la calor (UNE 48033):  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 48032):  <= 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   
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C   
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3   
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   

- Al tacte:  < 1 h
- Totalment seca:  < 6 h   

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3   
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM

D.610-68):  >= 150 h   
- Adherència (UNE 48032):  <= 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   
- Al tacte:  < 30 min
- Totalment seca:  < 2 h   

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):   
Característiques de la pel·lícula seca:   
- Adherència (UNE 48032):  <= 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 48032):  <= 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.   
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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 48032):  <= 2   
   
SOLUCIÓ DE SILICONA:   
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'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.   
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
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 l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea

epoxi.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
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- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.   

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.   
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.   
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent   
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs

següents:   
- Assaigs sobre pintura líquida:   

- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)   

- Assaigs sobre pel·lícula seca:   
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència  UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi

a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:   
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409   

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:   
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.   
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.   
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:   
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
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Contractista.   
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 -  CAIXES I ARMARIS

BG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG123500.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions
o de quadres de comandament.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.   
Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat
incolor i resistent als raigs ultraviolats.   
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.   
L'envoltant ha de ser totalment aïllant.   
Ha de ser de construcció modular.   
Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors.   
Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament
s'ha de fer per mitjà de visos i femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre,
com a mínim.   
Grau de protecció (UNE 20-324):   
- Cos:  >= IP-557
- Tapa:  >= IP-559   
Classe del material aïllant (UNE 21-305):  A   
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG1 -  CAIXES I ARMARIS
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BG1B -  ARMARIOS DE POLIÉSTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG1B0B60.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Armario de poliéster.   
Se han considerado los siguientes armarios:   
- Con puerta y ventanilla   
- Con tapa fija   
   
CARACTERISTICAS GENERALES:   
Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una tapa o una puerta.   
Tendrá una textura uniforme y sin defectos.
El cuerpo será monobloque y de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Dispondrá de orificios para su fijación y de una zona para el paso de tubos en la parte
inferior.   
Clase de material aislante (UNE 21-305):  A   
Resistencia a la llama (UNE-EN 60707):  Autoextinguible   
Grado de protección (UNE 20-324) para servicio interior:  >= IP-439   
Grado de protección (UNE 20-324) para servicio exterior:  >= IP-559   
   
CON PUERTA Y VENTANILLA:   
La puerta será del mismo material que el cuerpo.   
La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de protección.
Las bisagras de la puerta serán interiores y la abertura será superior a 90°.   
La ventanilla será de metacrilato transparente.   
   
CON TAPA:   
La tapa será del mismo material que el cuerpo.   
La tapa tendrá una junta de estanqueidad que garantice el grado de protección.   

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Empaquetados en cajas.   
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.   

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra   

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

BG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG312480,BG312550,BG312580.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general,
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar,
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar.
S'han considerat els tipus de cables següents:   
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designació UNE RV
0,6/1 kV.

- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sota coberta única) amb aïllament de
polietilè reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d'halògens a base de poliolefina,
de baixa emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1K (AS) 0,6/1 kV.   

   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-022.   
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió.
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament.
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser
raonablement cilíndrica.
L'aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva
superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.   
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089-1):   
- Cables unipolars:
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris
- Com a conductor neutre: Blau
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd
- Cables bipolars:  Blau i marró
- Cables tripolars:
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutre: Blau, Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, marró i gris
- Cables tetrapolars:
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Terra: Llistat de groc i verd
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i

verd   
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)):   
+-------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦ 185 ¦ 240 ¦ 300 ¦
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦
+-------------------------------------------------------------------+   
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE-HD 603-1   
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90°C
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx):  <= 250°C   
Tensió màxima admissible (c.a.):   
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV   
Toleràncies:   
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor especificat - (0,1 mm + 10% del valor

especificat)   
   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:   
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.   
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1.   
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.   
   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:   
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1.   
La coberta ha de se d'una mescla de material termoplàstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha
de complir les especificacions de la norma UNE 21123-4.   
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la
identificació de la secció dels conductors de fase.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En bobines.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión asignada 0,6/1kV.   
* UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características   
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.   
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados
de los cables eléctricos.   
* UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores aislados de los cables.   
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados.   
* UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.   
   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV:   
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.

   
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV:   
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tipus de conductor   
- Secció nominal   
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació.   
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de

proves.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte   
- Control final d'identificació   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que

s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs:   
A la relació següent s'especifiquen els controls a efectuar a la recepció de conductors de
coure o alumini i les normes aplicables en cada cas:   

- Rigidesa dielèctrica (REBT)
- Resistència d'aïllament (REBT)
- Resistència elèctrica dels conductors (UNE 20003 / UNE 21022/1M)
- Control dimensional (Documentació del fabricant)
- Extinció de flama (UNE-EN 50266)
- Densitat de fums UNE-EN 50268 / UNE 21123)
- Despreniment d'halògens (UNE-EN 50267-2-1 / UNE 21123 / UNE 2110022)   

A la següent taula s'especifica el nombre de controls a efectuar. Els assaigs especificats (*)
seran exigibles segons criteri de la DF quan les exigències del lloc ho determini i les
característiques dels conductors corresponguin a l'assaig especificat.   

- Rigidesa dielèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència d'aïllament: 100% (exigit al fabricant)
- Resistència elèctrica: 100% (exigit al fabricant)
- Extinció de flama: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Densitat de fums: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per tipus (*)

(exigit a recepció)
- Despreniment d'halògens: 1 assaig per tipus (*) (exigit al fabricant) i 1 assaig per

tipus (*) (exigit a recepció)   
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Per tipus s'entén aquells conductors amb característiques iguals.
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi hagi
una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, a
excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la DF,
podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG414DJ9,BG414D5B,BG4114FK,BG415817.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit,
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits,
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Per a control de potència (ICP)   
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)   
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada   
-  Interruptors automàtics magnetotèrmics de bastidor obert   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.   
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.   
El sistema de connexió ha de ser l'indicat pel fabricant.   
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.   
   
ICP:   
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.   
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.   
Han de portar marcades les dades següents:   
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d'aparell
- Número d'ordre de fabricació   
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el
símbol A i situat a l'interior d'un rectangle.   
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d'amper (A).   
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de
tensió nominal.
Les indicacions d'intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de
figurar a la part frontal de l'interruptor.   
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Quan sigui necessari diferenciar els borns d'alimentació i els de sortida, els primers han de
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'interior de l'interruptor i
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l'exterior de l'interruptor.
Els interruptors han d'estar proveïts d'un esquema de connexions si no és evident la seva
connexió correcte. En l'esquema de connexions, els borns s'han de designar amb els símbols
corresponents.   
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.   
   
PIA:   
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un
perfil normalitzat.   
Han de complir les especificacions d'alguna o algunes de les normes següents:   
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2   
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar
marcades les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d'identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la característica de

dispar instantània
- La freqüència assignada si l'interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz

(Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d'un rectangle, sense indicació del símbol de

les unitats
- L'esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d'energia, si s'aplica   
La designació del corrent assignat sense el símbol d'amper (A) precedit del símbol de la
característica de dispar instantània ha de ser visible quan l'interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l'interruptor.
L'esquema elèctric pot situar-se a l'interior de qualsevol envoltant que s'hagi de retirar per
a la connexió dels cables d'alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a
l'interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar sobre
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l'interruptor.   
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi
interruptor o be sobre una o vàries plaques de característiques fixades al mateix les
indicacions següents:
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc visible quan l'interruptor està instal·lat:   
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d'obertura i la de tancament   
Sobre el cos de l'interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l'interruptor està
instal·lat:   
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
- Referència a aquesta norma
- Categoria d'ús
- Tensió o tensions assignades d'ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment

acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la

categoria d'ús B
- Borns d'entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC

La resta d'indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no
necessàriament visibles o be han d'especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:   
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han
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de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el
perfil.   
   
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:   
Han d'estar construïts per un bastidor de planxa d'acer galvanitzat on han d'anar muntats
l'interruptor i els accessoris.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als interruptors
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.   

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.   
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
ICP:   
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a
63 A.   
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5
a 63 A.   
   
PIA:   
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y
análogas para la protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:   
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).   
   
INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE BASTIDOR OBERT:   
UNE-EN 60947-1:2005 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-1:2008 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:2007 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. (IEC
60947-2:2006).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
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No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:   

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques

documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG4243JD,BG42129H.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:   
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors

automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a

interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics   

   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme"
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    57



Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components

contínues, indicada amb els símbols normalitzats corresponents   
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i
llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar
clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre
cargols, volanderes o altres parts movibles de l'interruptor.   
   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre
un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el
que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents
als específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de
funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:   
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B   
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències

diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues

amb els símbols normalitzats   
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc
tal que quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests
han d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb
la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents:   
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues

amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els

que estan acoblats

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    58



- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor
automàtic

- Referència a aquesta norma   
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha
d'haver l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.   
   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs
diferencials fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic
han de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de
l'interruptor.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:   
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
sin dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID).
Parte 1: Reglas generales.   
   
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual,
con dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   
   
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:   
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    59



adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:   

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques

documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG49 -  INTERRUPTORS HORARIS PROGRAMABLES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG49UD10.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, per a instal·lar.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format pels següents components:   
- Rellotge programable
- 4 sotides amb 3 posicions
- Pantalla de LCD
- Selector
- Carcasa
- Accessoris   
L'envolvent ha de ser aïllant.
Ha de tenir un sistema de connexió automàtica de conductors.
Ha de tenir un dispositiu automàtic d'interrupció connectat al mecanisme regulador de temps
ajustable manualment.
Ha de tenir 4 sortides, cadascuna amb 3 possibilitats: aturat, manual i automàtic.
Ha de tenir la possibilitat de programar la derogació de funcionament o aturada en dies.
També ha de ser possible programar el funcionament impulsional repetitiu.
Ha de tenir 4 commutacions d'1 minut.
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Ha de tenir reserva de funcionament de 100 hores com a mínim.   
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.   
Ha de ser de construcció modular.   
Ha de portar un sistema de fixació per pressió.   
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.   
Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base
portafusibles i fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Les parts metàl·liques del mecanisme no han de ser accessibles.   
Resistència de l'aïllament (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Temperatura màxima de servei dels òrgans metàl·lics de control manual: 55ºC
Temperatura màxima de servei dels òrgans no metàl·lics de control manual: 65ºC   
Freqüència:  50 - 60 Hz   
Tensió nominal: 220 V ± 15%
Temperatura de funcionament: 0  40ºC   
Capacitat dels borns:
+----------------------------------------------+
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦
¦----------------------------------------------¦
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦
+----------------------------------------------+   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol. La temperatura d'emmagatzematje ha d'estar entre -25 i 70ºC.    

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE 20460-4-42:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Protección para garantizar la
seguridad. Protección contra los efectos térmicos.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'interruptor horari programable ha de portar placa on de forma indeleble i ben visible,
s'indiquin les dades següents:   
- Identificació de la marca o nom comercial
- Referència del tipus de fabricant
- Esquema
- Número de mida
- Tensió nominal en volts
- Intensitat nominal en ampers
- Tipus de desconnexió instantànea   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
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adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:   

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.

Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.
- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques

documentació fabricant
- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT

BG4R -  CONTACTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG4R86K0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Contactor tripolar per a funcionar a 380 V corrent altern, 50 HZ.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Contactor de categoria AC1 per a càrregues resistives   
- Contactor de categoria AC3 per a motors III (rotor en tallacircuit, arrancada, desconnexió

o motor llançat)   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar format per: un suport, cambra d'extinció, contactes principals i auxiliars, un
circuit magnètic de comandament i una envoltant.   
Ha de portar associat un dispositiu de protecció tallacircuit format per fusibles o
interruptors automàtics.   
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.   
Ha de portar borns per l'entrada i la sortida de cada fase i del neutre si cal, així com per a
l'alimentació a la bobina i contactes auxiliars.   
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió, excepte els borns.   
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'.   
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El tancament dels contactes ha d'estar assegurat per a totes les tensions d'alimentació del
comandament compreses entre el 85% i el 110%.   
Tensió nominal circuit principal:  400 V   
Freqüència:  50 Hz   
Número de pols circuit principal:  3   
Condicions de funcionament:   
- Temperatura de l'ambient:  -5°C - 40° C   
- Altitud:  <= 2000 m   
- Grau de protecció de l'envoltant (segons UNE 20-324):  Ha de complir   
- Aïllament (UNE 21-305):  Ha de complir   
Quan és de categoria AC3, ha de suportar fins a 8 vegades la seva intensitat màxima d'ús.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 61095:1999 Contactores electromecánicos para usos domésticos y análogos.   
UNE-EN 60947-3:1994 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. (Versión oficial EN 60947-3:1992+AC:1993).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
El contactor ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades
següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus o número de sèrie
- Tensions d'ús
- Categoria d'ús i intensitats o potència assignada per a les tensions d'ús
- Freqüència
- Tipus de corrent, tensió i freqüència d'alimentació al comandament, en cas que siguin

diferents a les de les bobines   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   
   
OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte.
- Generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats per a la construcció
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació del material i lloc d'emplaçament
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats, d'acord amb el que

s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
- Assaigs a efectuar a fàbrica i normes aplicables:   

- Resistència d'aïllament segons R.E.B.T
- Rigidesa dielèctrica segons R.E.B.T
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- Comprovació de proteccions (Accionaments manual i elèctric) segons UNE-EN 61008-1.
Interruptors automàtics diferencials R.E.B.T.

- Dispar de magnetotèrmics (Per sobre intensitat) segons plec de prescripcions tècniques
documentació fabricant

- Continuïtat de la posta a terra segons UNE-EN-60439-2. Conjunts d'aparamenta BT   
   

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:   
Per quadres generals es realitzaran els assaigs a tot els circuits i proteccions.
Per subquadres el contractista realitzarà els assaigs a tots els circuits i proteccions, a
excepció de l'assaig de dispar de magnetotèrmics per sobre intensitats segons corbes de
dispar. Aquest assaig es realitzarà per mostreig a interruptors de diferent intensitat
Nominal. L'empresa de control de qualitat verificarà els assaigs fets pel fabricant d'un
quadre per tipus diferent o segons criteri DF.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG5 -  APARELLS DE MESURA

BG51 -  COMPTADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG51UD01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparells comptadors d'energia elèctrica.   
S'han de considerar els tipus següents:   
- Comptadors d'energia activa
- Comptadors d'energia reactiva   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Comptador d'inducció per a corrent altern format per:   
- Sòcol-caixa de borns
- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible
- Tapaborns de material aïllant premsat
- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat

a l'interior i fixat sobre un bastidor metàl·lic
- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior   
Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per
temperatura excessiva o descàrrega elèctrica.   
No han de propagar foc.   
Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua.   
Han de ser immunes a les pertorbacions electromagnètiques i no han de generar pertorbacions
radioelèctriques.   
Els tres primers elements s'han de poder precintar.   
Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V   
Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A   
Freqüència:  50 Hz   
Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament
Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X   
Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir   
   
COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA:   
Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2   
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa.   
   
COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA:   
Precisió (UNE 21-310):  classe 3   
Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple.   
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). (CEI
529:1989).   
UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de
llama. Lista de métodos de ensayo.   
UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de
clases 0,5, 1 y 2.   
UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2)
(versión oficial EN 61036:1992).   
UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2).

   
REACTIVA:   
UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros).   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents:   
- Marca i lloc de fabricació.   
- Designació del tipus d'aparell.   
- Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar.   
- Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei
- Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador   
Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents:   
- Constant del comptador.   
- Tensió de referència.   
- Número de sèrie i any de fabricació.   
- Temps de referència.   
- Classe de precissió.   
- Intensitat nominal.   
- Freqüència nominal en Hz.   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del  fabricant els certificats dels equips emprats, contrastar la documentació

amb els equips i verificar l'adequació als requisits del projecte i la Companyia
Subministradora.   

- Controlar del fabricant la generació d'esquemes de muntatge i llistats de materials emprats
per a la construcció.   

- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament   
- Verificar les característiques dels elements de mesura.   
- Verificar les dimensions, homologacions i estat dels mòduls de mesura.   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
- Es comprovarà la totalitat dels materials.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 -  MECANISMOS

BG62 -  INTERRUPTORES Y CONMUTADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG621G92,BG621192.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

Interruptores y conmutadores para empotrar o montar superficialmente.   
   
CARACTERISTICAS GENERALES:   
Tendrá incorporados accesorios embellecedores.   
Estará constituido por una base con bornes de conexión, mecanismo de interrupción, de
conmutación o de conmutación de cruce, dispositivos de fijación a la caja y accesorios
embellecedores de acabado.   
Dispondrá de contactos de alto poder de rotura. Este será el indicado en la UNE 20-353.   
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.   
El mando de accionamiento será manual. La base y la placa de acabado serán aislantes.   
La placa de acabado tendrá un dispositivo de fijación a la base.
Las partes sometidas a tensión no serán accesibles.   
Estará protegido contra la penetración de cuerpos sólidos, polvo, agua y de la humedad.   
Tendrán que ser resistentes al calor, al fuego y a formar caminos conductores.   
Funcionarán correctamente a temperatura ambiente.   
Estarán diseñados de manera que en su uso normal funcionen de forma segura y no tendrán que
suponer peligro para las personas y su entorno.   
Cumplirá las condiciones requeridas por la DF.   
Tensión nominal:  230 V
Aislamiento (UNE 20-353):  Cumplirá
Resistencia mecánica (UNE 20-353):  Cumplirá
Resistencia al fuego (UNE 20-353):  Cumplirá   

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En cajas.   
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares.   

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra   

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:   
El interruptor tendrá de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:   
- Nombre del fabricante o marca comercial   
- Tensión de alimentación
- Intensidad   
   
OPERACIONES DE CONTROL:   
Las tareas de control a realizar son las siguientes:   
- Solicitar al fabricante los certificados de los mecanismos empleados, contrastar la

documentación con los materiales recibidos y verificar la adecuación a los requisitos
exigidos.   

- Control de la documentación técnica suministrada.   
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- Verificar que la Intensidad Nominal se adecue a la intensidad del circuito.   
- Realización y emisión de informes con resultados de controles y pruebas realizadas.   
   
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:   
Se comprobará por muestreo la cantidad que determine la DF para cada tipo de mecanismo.   
   
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:   
No se aceptarán los mecanismos en los que sus características eléctricas no sean las
adecuadas.   
Cuando las discrepancias sean de otro tipo, según criterio de la DF podrá ser aceptado o
rechazado todo o parte del material.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG6 -  MECANISMOS

BG63 -  ENDOLLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG631156IIR4,BG631EA4.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.   
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.   
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals
per a contacte del conductor de protecció.   
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte
adequada.   
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.   
Ha de complir les condicions requerides per la DF.   
Tensió nominal:  <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir
Temperatura:  <= 25°C   
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles.   
UNE 20315:1994 Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la

documentació amb els materials rebuts i verificar l'adequació als requisits exigits.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Verificar que la Intensitat Nominal s'adequa a l'intensitat del circuit.   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
No s'acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les
adequades.   
Quan les discrepàncies siguin d'un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o
rebutjat tot o part del material.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW1A000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.   

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 d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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____________________________________________________________________________

   

   
BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BGY3 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGY38000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus.   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
El material i les seves característiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:   
- Material   
- Tipus   
- Diàmetre o d'altres dimensions   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'1 m de
conductor de coure nu.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
BH -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

BH6 -  MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

BH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BH61RH6A.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores
d'autonomia, com a màxim.   
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:   
- Incandescència
- Fluorescència   
   
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:   
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra,
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limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats
per a les entrades de conductors elèctrics.   
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives
a la posició prevista, han de ser autoextingibles.   
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.   
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.   
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.   
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.   
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.   
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.   
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.   
Potència nominal:
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦
+---------------------------------------------+   
Tensió nominal d'alimentació:  230 V   
Freqüència:  50 Hz   
Superfície il·luminada (m2):
+---------------------------------------------+
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦
¦--------------¦---------------¦--------------¦
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦
+---------------------------------------------+   
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A   

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.   
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.   
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.   
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.   
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.   
UNE-EN 60968:1993 lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación.
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968:1990).   
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).   
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de
seguridad.   
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925:
1991).   
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento.   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   
   
FLUORESCÈNCIA:   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:   
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:   
- Nom del fabricant o marca comercial   
- Tensió nominal d'alimentació   
- Grau de protecció   
- Número de model o referència tipus   
- Potència nominal   
- Duració funcionament   
Els fluorescents han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-968:   
- Marca d'origen   
- Tensió nominal   
- Potència nominal   
- Freqüència nominal   
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:   
- Nom del fabricant   
- Referència   
   
OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Sol·licitar al fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels

materials.   
- Control de la documentació tècnica subministrada.   
- Control de recepció i identificació dels materials   
- Verificació de les característiques de les lluminàries   
- Verificació dels equips auxiliars   
- Verificar sistema de manteniment i conservació   
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
S'assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d'igual característiques, excepte
que DF estipuli quantitats superiors.   
En el cas que existeixi un sistema d'aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta
regulació de cadascuna de les llumeneres.     
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.   

   
____________________________________________________________________________
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E -  TIPOLOGIA E

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

E7D6 -  PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per
a augmentar la resistència i estabilitat al foc de l'element, mitjançant diferents capes
aplicades en obra.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les
no accessibles.   
Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat. La pintura d'acabat no ha d'impedir el
desenvolupament de l'escuma que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en
cas d'incendi.   
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la
superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimació que siguin necessàries.   
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.   
Abans d'aplicar la pintura, els perfils han d'estar protegits de la corrossió amb la
imprimació antioxidant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural.
Parte 1: Requisitos.   
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la protección del acero estructural.
Parte 2: Guía para la aplicación.   

   
____________________________________________________________________________
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E8 -  REVESTIMENTS

E89 -  PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E898J2A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta   
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)   
- Superfícies de ciment, formigó o guix   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)   
- Elements de calefacció
- Tubs   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.   
   
PINTAT A L'ESMALT:   
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   
   
SUPERFÍCIES DE FUSTA:   
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.   
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.   
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
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massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.   
   
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.   
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.   
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:   
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO
8504-3.

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació

d'aigua durant un cert temps.   
   
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:   
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.   
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.   
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.   
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:   
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)   
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:   
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   
Deducció de la superfície corresponent a obertures:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.   
   
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:   
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.   
   
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:   
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:   
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:   
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix   
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%   
   
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:   
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.   
   
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
   
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície a pintar.   
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.   
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG3 -  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA

EG31 -  CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG312484.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i
instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada
0,6/1kV.   
S'han considerat els tipus següents:   
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE

21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
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- Col·locat superficialment   
- Col·locat en tub   
- Col·locat en canal o safata   
- Col·locat aeri   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es
garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.   
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.   
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.   
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la
seva instal·lació.   
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.   
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual
pertany, a la sortida del quadre de protecció.   
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els
mecanismes.   
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm   
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:   
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m   
   
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:   
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta.   
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.   
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm   
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm   
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les
possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament
subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un
altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament
suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de
fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància
indicada pugui deixar d'existir.   
   
COL·LOCACIÓ AÈRIA:   
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de
tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.   
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de
ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les
operacions de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.   
   
COL·LOCAT EN TUBS:   
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre
d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i
amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels
mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de
l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.   
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser
suficientment gran per evitar embussaments dels cables.   
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de
la bobina.   
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C   
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.   
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de
la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió
del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que
incorporen les peces de suport.   
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es
protegiran per tal de que no hi entri aigua.   
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima
admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general
allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.   
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:   
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.   
   
CABLE COL.LOCAT EN TUB:   
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.   
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors   
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte   
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes   
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió

adequats   
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors   
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos

cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació.   
- Assaigs segons REBT.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits   
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals   
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut
modificades el seu recorregut respecte projecte.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

EG6 -  MECANISMOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG631156IIR4,EG621G92,EG621192,EG631EA4.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Mecanismos para instalaciones eléctricas, empotrados o montados superficialmente y los
elementos necesarios para la colocación empotrada, cajas, placas y marcos.   
Se han considerado las siguientes unidades de obra:   
- Cajas para 1, 2 o 3 mecanismos empotrados en paramentos
- Cajas para mecanismos con tapa, empotrados a tierra
- Cajas para mecanismos con tapa, colocadas en suelo técnico   
- Interruptores y conmutadores empotrados o montados superficialmente.   
- Enchufes bipolares o tripolares con o sin conexión a tierra, empotrados o montados

superficialmente.   
- Pulsador para empotrar o para montar superficialmente en el interior o a la intemperie.   
- Mecanismo portafusibles con fusible para empotrar o montar superficialmente a la intemperie

o en el interior.   
- Salida de cables, empotrada   
- Placa y marco para uno o varios elementos, colocada en mecanismos empotrados   
- Regulador de intensidad empotrado o montado superficialmente.   
- Tapa ciega montada sobre caja o marco.   
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:   
Cajas para mecanismos, interruptores, conmutadores, enchufes, pulsadores, portafusibles o
reguladores de intensidad:   
- Replanteo de la unidad de obra
- Montaje, fijación y nivelación
- Conexionado
- Retirada de la obra de los restos de embalajes, recortes de tubos, cables, etc.   
Salida de hilos:   
- Montaje, fijación y nivelación
- Acondicionamiento de los hilos   
Placa, marco o tapa ciega:   
- Replanteo de la unidad de obra
- Fijación y nivelación   
   
CONDICIONES GENERALES:   
La posición será la reflejada en la DT o, en su defecto, la indicada por la DF.   
Tolerancias de instalación:   
- Posición:  ± 20 mm   
   
INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES O REGULADORES DE INTENSIDAD:   
Una vez instalado y conectado a la red no serán accesibles las partes que hayan de estar en
tensión.   
Las fases (o fase y neutro) y el conductor de protección, si lo hay, estarán conectados a los
bornes de la base por presión de tornillos.   
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento.   
Cuando se coloque montado superficialmente, el elemento quedará fijado sólidamente al soporte.

Cuando se coloque empotrado, el elemento quedará fijado sólidamente a la caja de mecanismos,
la cual cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.   
El enchufe instalado, cumplirá las especificaciones de la MI-BT-024.   
El regulador de intensidad quedará fijado sólidamente al soporte (montaje superficial) o la
caja de mecanismos (montaje empotrado), al menos por dos puntos mediante tornillos.   
Resistencia a la tracción de las conexiones:  >= 30 N   
Tolerancias de instalación:   
- Aplomado:  ± 2%   
   
SALIDA DE HILOS:   
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La salida de cables quedará fijada sólidamente a la caja de mecanismos, la cual cumplirá las
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.   
Quedará con los lados aplomados y en el mismo plano que el paramento.   
Dispondrá de un sistema de fijación de los hilos por presión. Este sistema no producirá daños
a los hilos.   
Resistencia del sistema de fijación:  >= 3 kg   
Tolerancias de instalación:   
- Aplomado:  ± 2%   
   
PLACA, MARCO O TAPA CIEGA:   
El mecanismo quedará inmovilizado aún cuando sea accionado, acción que se hará sin ninguna
dificultad.
La placa o tapa, quedará bien adosada al paramento.   
El marco quedará sólidamente fijado sobre la caja mediante los tornillos o las grapas de que
va provisto.   
La placa quedará sujeta a presión sobre el marco quedando el mecanismo entre los dos.   
   
CAJAS PARA MECANISMOS:   
Se han de cumplir las especificaciones de la ITC-MIE-BT-019   
Los tubos han de entrar dentro de las cajas por las ventanas previstas por el fabricante.
No se han de transmitir esfuerzos entre las cajas y las otras partes de la instalación
eléctrica.
Los tubos han de entrar perpendicularmente a las paredes de la caja.   
En las cajas con tapa, la tapa se abrirá y cerrará correctamente.   
   
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS EN PARAMENTOS:   
La caja quedará empotrada en el paramento. Irá tomada con yeso o mortero y quedará en el mismo
plano que el paramento terminado.   
Quedará con los lados aplomados.   
Tolerancias de instalación:   
- Aplomado:  ± 2%   
   
CAJAS PARA MECANISMOS EMPOTRADOS A TIERRA:   
La caja quedará empotrado al paramento. Se sujetará con mortero y quedará a la cota prevista
para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento.   
   
CAJAS PARA MECANISMOS COLOCADOS EN SUELO TÉCNICO:   
La caja ha quedará fijada al pavimento por un mínimo de cuatro puntos.
Ha quedará fijada por los puntos de sujeción dispuestos por el fabricante.
Ha quedará a la cota prevista para que la tapa quede en el mismo plano que el pavimento.   

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Antes de empezar los trabajos de montaje, se hará un replanteo que deberá ser aprobado por la
DF.   
Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas en el
proyecto.   
Los materiales se deben inspeccionar antes de su colocación.   
Su instalación no alterará las características de los elementos.   
La colocación del elemento se realizará siguiendo las indicaciones del fabricante.   
En las cajas empotradas, se vigilará que no entre material de relleno en el interior de la
caja. Por este motivo, hay que ajustar los tubos a las ventanas de las cajas.   
Después de la instalación, se procederá a la retirada de la obra de todos los materiales
sobrantes (embalajes, recortes de cables, etc.).   

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la DT.   

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

NORMATIVA GENERAL:   
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.   
   
INTERRUPTORES, CONMUTADORES, ENCHUFES, PULSADORES, PORTAFUSIBLES O REGULADORES DE INTENSIDAD:   
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Parte 1: Prescripciones generales.   

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:   
Las tareas de control a realizar son las siguientes:   
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- Verificación de que los mecanismos instalados en cada punto se corresponden a los
especificados en la DT.   

- Verificar que el sistema de fijación es correcto   
- Verificar el funcionamiento de la instalación que comandan   
- Verificar la conexión de los conductores y la ausencia de derivaciones no permitidas en

contactos de los mecanismos.   
- Verificar en tomas de corriente la existencia de la línea de tierra y medida de la tensión

de contacto.   
   
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:   
Las tareas de control a realizar son las siguientes:   
- Realización y emisión de informe con resultados de los controles y medidas realizadas.   
   
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:   
Se comprobará por muestreo diferentes puntos de la instalación según criterio de la DF.   
Se medirá la tensión de contacto a un punto como a mínimo de cada circuito.   
   
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:   
En caso de incumplimiento de la Normativa vigente, se procederá a su adecuación.   
En caso de deficiencias de material o ejecución, se procederá de acuerdo con lo que determine
la DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EH -  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EH6 -  ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

EH61 -  LLUMS D'EMERGÈNCIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EH61RC69.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergència i senyalització amb làmpada fluorescent o led, muntada superficialment o
encastada.   
S'han considerat els tipus de col·locació següents:   
- Muntades superficialment
- Muntades encastades   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig de la unitat d'obra   
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades   
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   
   
CONDICIONS GENERALS:   
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.   
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.   
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.   
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i
cables) i la lluminària.   
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.   
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.   
Toleràncies d'instal·lació:   
- Posició:  ± 20 mm   
- Aplomat:  ± 2 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.   
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del
fabricant.   
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
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per la DF.   
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les
especificades al projecte.   
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.   
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.   
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.   
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu
cas.   

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 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.   
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.   
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.   
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.   
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.   
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.   
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).   
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les

enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.   
- Mesurar nivells d'il·luminació   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Les tasques de control a realitzar són les següents:   
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.   
   
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.   
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents
distribució.   
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.   
   
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.   
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
EY -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY0 -  AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY01 -  REGATES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EY011311.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada
posteriorment amb morter o guix.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
Ha de ser recta.   
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.   
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de
la regata.   
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.   
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.   
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   
- Fondària:  + 0 mm,  - 5 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les
peces.   
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.   
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la
instal·lació introduïda.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.   

   
____________________________________________________________________________
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K216 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2164771.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:   
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   
   

CONDICIONS GENERALS:   
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
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No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.   
   
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:   
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.   
   
ENVANS I PAREDONS:   
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.   
   
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:   
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
   
ENDERROC PUNTUAL:   
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K218A210,K2183501.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:   
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb

mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa

sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva

posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb
paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Enderrocs, repicat o arrencades:   
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió   
Desmuntatge:   
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador   
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:   
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:   

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar   

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:   
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt   
   

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:   
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la
càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.   
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.   
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.   
   
DESMUNTATGE:   
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
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Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han
d'estar separades del terra.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.   
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.   
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.   
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.   
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.   
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.   
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).   
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.   
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.   
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.   
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.   
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.   
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.   
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.   
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.   
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.   
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.   
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.   
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.   
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:   
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.   
   
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES
O CELS RASOS:   
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.   
   
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:   
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES

K21Z -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21Z2760.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Tall en parets de fàbrica ceràmica per a obrir nous forats.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig del tall i protecció dels elements que calgui
- Realització del tall
- Neteja de la runa produïda   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.   
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 20 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Al realitzar els talls no s'ha de produir danys als elements que envolten el parament
(paviment, parets, sostres, etc.), com ara cops, ratlles, etc.
S'ha de verificar que no hi hagi cap instal·lació en servei a la zona on es farà el tall.
Cal verificar que l'estructura sigui estable en fer el tall, i en el seu cas apuntalar els
elements que indiqui la DF.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2R54239.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de

construcció o demolició   
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus   
   
RESIDUS ESPECIALS:   
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual
de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació
solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
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posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.   
   
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.   
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.   
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.   
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.   
   
TRANSPORT A OBRA:   
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.   
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.   
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.   
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.   
   
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:   
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.   
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:   
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència

d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:   
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.   
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:   
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.   
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.   
   
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.   
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS

K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2RA63G0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.   
S'han considerat les operacions següents:   
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:   
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:   
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:   
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.   
   
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:   
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.   
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.   
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición   
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.   
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.   
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.   
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.   
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.   
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
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construcció.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS

K73 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ METÀL·LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K73R1QB5.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb
materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la
capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.   
S'han considerat els tipus de membranes següents:   
Membranes no protegides col·locades adherides:   
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes

amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres,

intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent   
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:   
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48   
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides:   
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en

calent
- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al

suport en calent
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat

MM-IIB   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa:   
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.   
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes
superposades previstes.   
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la
capa exterior.   
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.   
Ha de ser estanca.   
   
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:   
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.   
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.   
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del
suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la
membrana.   
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.   
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.   
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En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.   
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.   
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de
ser continues.   
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.   
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.   
Angles (acord aixamfranat):   
- Base :  >= 5 cm
- Alçària :  >= 5 cm   
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm   
Dotació per capa:   
+---------------------------------------------------+
¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦
¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦
¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦
¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦
¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦
¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦
¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦
¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦
¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦
¦           ¦50 micres          ¦                   ¦
¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦
¦           ¦80 micres          ¦                   ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦
¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦
¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦
¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦
+---------------------------------------------------+   
Desplaçament de les làmines superposades:   
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina   
Toleràncies d'execució:   
- Nivells:  ± 15 mm   
   
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:   
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.   
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic,
compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha
de ser contínua sobre el junt.   
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.   
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:   
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:   

- Longitudinals:  >= 8 cm
- Transversals:  >= 10 cm   

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Cavalcaments:  ± 20 mm   
   
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:   
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per
membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.   
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.   
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    91



Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i
seca.   
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.   
Característiques del suport:   
- Pendent:   

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9:  0-15%
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5%
- PN-7 PN-8:  0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1%
- MA-2:  >= 10%
- MA-3:  >= 5%
- MA-4:  5-15%
- GF-1:  >= 20%
- GF-2:  >= 15%   

- Planor:  ± 5 mm/2 m   
- Rugositats:  <= 1 mm   
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa   
- Humitat:  <= 5%   
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:   
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin

específicament compatibles   
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:   
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes

plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i

la membrana   
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat
tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions
mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin
compatibles entre elles.   
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus
components.   
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s'han de protegir, també, del sol.   
   
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:   
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:   
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3:  Amb adhesiu   
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per
pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.   
   
MEMBRANA ADHERIDA:   
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.   
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza
in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques
d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.   
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida,
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.   
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.   
   
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:   
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent.
S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.   
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar
escalfor a mida que es desenrotlla.   
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els
260°C en caldera.   
   
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:   
Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la
impermeabilització.   
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura
d'aplicació de la làmina, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de
base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació.   
L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no
malmetre la resta de components de la impermeabilització.   
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%   
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat   
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:   
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos
y bituminosos modificados.   
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con
membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control,
utilización y mantenimiento.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K82 -  ENRAJOLATS

K824 -  ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8241323.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.   
S'han considerat els revestiments següents:   
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada   
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors   
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola

existent, en interiors   
S'han considerat els morters següents:   
- Morter adhesiu   
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.   
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.   
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en
tota la superfície.   
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.   
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.   
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves
prestacions.   
S'han de respectar els junts estructurals.   
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.   
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Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua
entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb
silicona.   
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:  <= 20 m2   
Distància entre junts de dilatació:   
- Parament interior:  <= 8 m
- Parament exterior:  <= 3 m   
Amplària dels junts de dilatació:  >= 10 mm   
Gruix del morter:   
- Morter:  10-15 mm
- Morter adhesiu:  2-3 mm   
   
ENRAJOLAT:   
Els junts del revestiment han de ser rectes.   
Amplària dels junts:   
- Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada:  >= 1 mm
- Rajola comuna d'elaboració manual:  >= 5 mm   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:   

- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres:  ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 4 mm/2 m   

- Amplària junts:   
- Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:   

- Parament interior  ± 0,5 mm
- Parament exterior  ± 1 mm   

- Rajola comuna d'elaboració manual:  ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres:  ± 1 mm   

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm/m   
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m   
   
TRENCADÍS:   
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.   
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.   
   
ENRAJOLAT:   
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.   
   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:   
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals
solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.   
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).   
   
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:   
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.   
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord
amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%   
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.   
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Neteja i preparació de la superfície de suport   
- Replanteig de l'especejament al parament.   
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.   
- Rejuntat dels junts.   
- Neteja del parament   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.   
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
K8 -  REVESTIMENTS

K84 -  CELS RASOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8445220.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com
ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.   
S'han considerat els materials següents:   
- Plaques d'escaiola   
- Plaques de fibres minerals o vegetals   
- Plaques de guix laminat i transformats   
- Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques   
- Làmel·les de PVC o metàl·liques   
- Plaques de fusta   
S'han considerat els tipus de cel ras següents:   
- Per a revestir, sistema fix   
- De cara vista, sistema fix   
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist   

ADEQUACIÓ CAN PASTERA

 Pàgina:    95



- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de

la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels

perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports,

segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu   
   
CONDICIONS GENERALS:   
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el
constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els
sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic,
llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de
resistència del sistema de suports.   
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.   
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.   
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.   
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.   
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el
cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la
del cel ras.   
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les
plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la posició
relativa de la perforació.   
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de
donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i
la DF.   
Toleràncies d'execució:   
- Planor:   

- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció   

- Nivell: ± 5 mm   
   
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:   
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.   
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.   
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.   
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:   
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel

ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de

formigó, sostres amb revoltons de diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les

fixacions superior  i inferior
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- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i

la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,

corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)   
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.   
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.   
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.   
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:   
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.   
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.   

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.   
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de

suspensió.   
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot

fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de
càrrega.

- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del
forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de
la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.   

- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la
resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions
dels perfils vistos.   

- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames,
etc.   

- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.   

   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel
ras.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de

plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en
perforacions del cel ras.   

   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   
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K8 -  REVESTIMENTS

K89 -  PINTATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K898K2A0.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.   
S'han considerat els tipus de superficies següents:   
- Superfícies de fusta   
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)   
- Superfícies de ciment, formigó o guix   
S'han considerat els elements següents:   
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)   
- Elements de calefacció
- Tubs   
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb

aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat   
   
CONDICIONS GENERALS:   
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.   
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.   
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que
només s'hagin pintat les visibles.   
   
PINTAT A L'ESMALT:   
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:   
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:   
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%   
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja   
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.   
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.   
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.   
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.   
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.   
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.   
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.   
   
SUPERFÍCIES DE FUSTA:   
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.   
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
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mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.   
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.   
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.   
   
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):   
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.   
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.   
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:   
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades

adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO
8504-3.

- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació

d'aigua durant un cert temps.   
   
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:   
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.   
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.   
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.   
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:   
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)   
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:   
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.   
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.   
   
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:   
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.   
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:   
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%   
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.   
   
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:   
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de
la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:   
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície
envidrada de:   
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix   
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%   
   
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:   
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.   
   
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:   
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:   
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.   
   
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:   
No hi ha normativa de compliment obligatori.   
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:   
Els punts de control més destacables són els següents:   
- Inspecció visual de la superfície a pintar.   
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.   
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:   
Inspecció visual de la unitat acabada.   
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.   
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:   
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.   
   
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:   
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.   
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.   

   
____________________________________________________________________________

   

   
KY -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY0 -  AJUDES DE RAM DE PALETA

KY03 -  FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KY03ZZ01,KY03U003.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.   
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:   
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre   
   
CONDICIONS GENERALS:   
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.   
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en
condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.   
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de
la paret.   
Separació als brancals:  >= 20 cm   
Toleràncies d'execució:   
- Replanteig:  ± 10 mm   

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.   

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.   

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.   

   
____________________________________________________________________________
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paleteria per l'adequació d'aquest.

Treballs d'alicatats posteriors a la

retirada d'endolls i interruptors.

Obertura (350Ø) del nou forat i cobriment del

forat existent de l'antiga xemeneia segons detall
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INTERRUPTOR 10

CAMPANA EXTRACTORA
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RETALL DE 70X130CM DE PLANXA

D'ACER GALVANITZAT DE 1MM  AMB

PASSATUBS DE D350 INCORPORAT

SOLAPAT SOBRE LA COBERTA

ANELLA D'ACER GALVANITZAT

DE COMPRESSIÓ

FORJAT AMB XAPA NERVADA COL·LABORANT

DE 0.75 MM DE GRUIX I FORMIGÓ H-200 (cantell

total 10cm)

COBERTA AMB PLANXA D'ACER

GALVANITZAT DE 1MM DE GRUIX I

AÏLLAMENT AMB FELTRE DE FIBRA DE

VIDRE DE 100MM DE GRUIX

FIXACIÓ DEL PANELL AMB PLETINES

I CARGOLS A SOBRE DE LES

GREQUES DE LA XAPA

SEGELLAT IMPERMEABLE DE LES

JUNTES ENTRE LES XAPES AMB

RESINA EXPOSI

MEMBRANA DE EPDM

IMPERMEABLE

0.15 0.35

XAPA D'ACER GALVANITZAT FIXADA

MECÀNICAMENT AMB CARGOLS

SOBRE EL FORJAT COL·LABORANT

ANTIGA XEMENEIA DE D150CM

REOMPLERT AMB FIBRA DE VIDRE

CEL-RAS CONTINU

ENGUIXAT I PINTAT
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ACTUACIÓ 1:     1.4 Canvi de campana extractora. Tancament del

forat existent i obertura de nou forat
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QUADRE DE PERFILS METÀL·LICS

ML unitarisPERFIL

4,86

3,82

IPE 180

2UPN 180

8,83IPE 360

Protecció contra el foc de l'estructura metàl·lica (bigues i pilars)

mitjançant l'aplicació d'una capa d'un revestiment de pintura

intumescent amb l'espesor suficient per conseguir una capacitat

portant al foc de 30 minuts (R30)

UNITATS

42

8

8

2,872UPN 180 8

ML totals

204,12

30,56

70,64

22,96

Gruix (nm)

383

249

214

249

328,37 ml totals

ACTUACIÓ 2:    Pintura per a la protecció contra el foc EI30
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QUADRE DE SUPERFÍCIES

SUPERFÍCIE (m

2

)

REPOSICIÓ DE FALS SOSTRE REGISTRABLE DE PLAQUES DE 60x180

FALS SOSTRE DE GUIX CONTINU

265,90

39,28

Es preveu un 10% de plaques noves a mida de fals sostre

registrable per possibles deterioracions en el procés de

desmuntatge i enmagatzamatge.

ACTUACIÓ 3:    Desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres
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