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La documentació de l’Estudi Bàsic de seguretat ha d’anar acompanyada d’un llistat de normativa de seguretat 
que podeu trobar actualitzat a l’apartat de normativa de  la pàgina web de l’OCT 

 
 
Dades de l'obra 

Tipus d'obra:  
PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EDIFICI BANCS - FOOD BUSINESS 
CENTER - MERCABARNA 

 
 

Emplaçament:  
C/ LONGITUDINAL 4, Nº 22., 1a planta - MERCABARNA. BARCELONA 

 
 

Superfície construïda:  
412,49 

 
 

Promotor:  
Mercabarna 

 
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:  
Marta Miravet Marimon  

 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  
Marta Miravet Marimon 

 
 

 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia:  
Plana 

 
 

Característiques del terreny:  
- 

 
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Us d'oficines en bon estat de conservació per reconeixement 
exterior visual 

 
 

Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades: 
Las propias de suelo urbano 

 

Ubicació de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de 
voreres 
Ver plano de emplazamiento 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

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

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. 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-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

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

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

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 
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- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra 
o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

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

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

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

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

 

3. Identificació dels riscos 

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

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es 
realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.03.Enderrocs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 
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3.04. Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

3.05. Fonaments 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.06. Estructura 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 
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- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

3.07. Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.08. Coberta 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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3.09. Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

3.10. Instal·lacions 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre-esforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del 
RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 

particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

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

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
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5. Mesures de prevenció i protecció 

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

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions 
dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en 
relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 
càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

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

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

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

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

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

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

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

 

5.02. Mesures de protecció individual 

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

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el 
risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

5.03. Mesures de protecció a tercers 

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

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

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

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

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

 

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. 

7. Normativa aplicable 

Veure Annex 
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B - MATERIALS 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius 
especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al 
barrejar-lo amb aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar 
revestiments ceràmics a terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb 
resines sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb 
additius adherents. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de 
granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una 
resina i un enduridor. 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, 
ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta 
apta per a construir parets de maons. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius 
orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres 
existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal 
amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic 
per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons 
refractaris a forns, llars de foc, etc... 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de 
sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la 
reparació i regularització d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC 
(Cahier CSTB 1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament ......................... >= 5 kg/cm2 
     - Temps d'extensibilitat .................................. 1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat ................................. >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals .......... <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 
- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
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- Rendiments previstos 
 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent ....................................... Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E) ........................... Ha de cumplir 
 
MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat ......................................... < 400 micres 
Dosificació en volum ............................................... 1:3 
Relació aigua - ciment ....................................... 0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies ............... >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies .............. >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter 
i la temperatura ambient i superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta 
formulació ha de ser aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat .... <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat .................................... >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) ..................... 3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies ............. >= 80 kg/cm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams) ....................... 17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P) ............... 20% <= P <= 10% 
Toleràncies: 
     - Consistència (assentament al con d'Abrams) ............... ± 20 mm 
 
MORTER POLIMÈRIC: 
     Granulometria ............................................ 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101)......... 500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) ........ 90 - 120 kg/m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe 
amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les 
condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - Morter adhesiu ............................................ 1 any 
     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric ........ 6 mesos 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de 
Ladrillo." 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a 
unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
     - En dispersió aquosa  
     - Aquós en dispersió vinílica 
     - En solució alcohòlica 
     - De poliuretà bicomponent 
     - De poliuretà (un sol component) 
     - De PVC 
     - De resines epoxi 
     - Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de 
poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i 
revestiments tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser 
inflamable ni tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de 
paviments tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que 
catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha 
de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
     - Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
     - Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
     - Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
     - Àcid cítric, 10%: 15 dies 
     - Àcid làctic, 5%: 15 dies 
     - Àcid acètic, 5%: 15 dies 
     - Oli de cremar: Cap modificació 
     - Xilol: Cap modificació 
     - Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
     - Aigua: 15 dies 
 PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de 
produir olors molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min 
Resistència a la compressió:  > 100 kg/cm2 
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Resistència a la tracció:  > 180 kg/cm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i 
revestiment de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids 
i als àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant 
principal, un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
     - Densitat:  ± 0,1% 
     - Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Data de caducitat 
     - Pes net o volum del producte 
     - Instruccions d'ús 
     - Limitacions d'ús (Temperatura, materials, etc.) 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
     - Temps d’assecat 
     - Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
     - Proporció de la mescla 
     - Temps d'inducció de la mescla 
     - Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
     - Color 
     - Densitat 
     - Viscositat 
     - Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el 
terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
     - Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
     - Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any 
a partir de la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el 
PVC. 
- De cloropré 
- De resines epoxi bicomponent 
 
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC: 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels 
canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que 
reaccionin químicament amb aquest. 
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals 10 - 20 min 
Temps útil de treball 15 - 30 min 
Densitat a 20°C (D) 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3 
Rendiment Aprox. 300 g/m2 
 
ADHESIU DE CLOROPRÉ: 
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i 
dissolvents polars. 
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels 
canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial. 
Contingut de sòlids  26% 
Densitat  0,83 
Resistència a la calor  160°C 
 
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT 
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades 
amb un activador. 
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni 
dipòsits durs. 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
     - Temperatura d'inflamació > 20°C 
     - Rendiment > 1 kg/m2 
     - Temperatura mínima d'enduriment 15°C 
     - Vida útil de la mescla a 20°C > 3 h 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (Temperatura, materials, etc) 
- Toxicidad i inflamabilitat 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment 
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el 
terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
     - De cautxú 5°C - 30°C 
     - De cloropré 10°C - 25°C 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - De cautxú <= 6 mesos a partir de la data de fabricació 
     - De cloropré 1 any 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B094 - ADHESIUS ASFÀLTICS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Adhesius amb base d'hidrocarburs. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Oxiasfalt tipus OA 80/25 
- Adhesiu bituminós tipus M-II 
- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB 
- Adhesiu asfàltic tipus PB-II 
- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares 
- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II 
 
OXIASFALT TIPUS OA 80/25: 
Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs 
naturals mitjançant un procés de destil.lació i d'oxidació posterior. 
Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3) >= 75°C 
                                  <= 85°C 
Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4) >= 20 1/10 mm 
  <= 30 1/10 mm 
Índex de penetració (UNE 104-281/1-5) >= + 2 
Ductilitat a 25°C >= 3 cm 
  <= 8 cm 
Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) <= 0,5% 
Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592) >= 99,5% 
Punt de trencament Fraass (UNE 104-281/1-6) <= - 10°C 
Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2) >= 1,0 
  <= 1,1 
Inflamabilitat en vas obert Cleveland (UNE 104-281/1-12) >= 250°C 
 
ADHESIU BITUMINÓS TIPUS M-II: 
Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en 
calent. A la seva composició pot contenir matèria mineral fina, dissolvents, 
plastificants i altres additius idonis. 
Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3) >= 75°C 
Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4) >= 20 x 0,1 mm 
  <= 70 x 0,1 mm 
Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10) >= 3 cm 
Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) <= 1% 
Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3) <= 1 mm 
 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ TIPUS MM-IIB: 
Material elaborat, per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per 
una mescla homogènia de quitrà, polímers i càrrega de matèria mineral fina. Pot 
contenir també dissolvents, plastificants i altres additius idonis. 
Mostra original: 
     - Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2) <= 1,4 
- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm 
       (UNE 104-281/2-2) >= 130 s 
      <= 800 s 
Producte elaborat: 
     - Punt d'estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3) >= 90°C 
     - Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4) <= 180 x 0,1 mm 
     - Índex de penetració (UNE 104-281/1-5) >= + 8 
     - Fluència a 60°C (UNE 104-281/4-3) <= 1,0 mm 
     - Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10) >= 25 cm 
     - Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I >= 0,7 kg/cm2 
     - Allargament mitjà fins al trencament. Proveta tipus I >= 200% 
 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria 
mineral fina. Pot contenir també polímers, plastificants i altres additius idonis. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos 
prefabricats sense afectar les seves característiques. 
Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa. 
 
ADHESIU PER A BUTILS, D'APLICACIÓ A DUES CARES: 
Adhesiu d'aplicació en fred, constituit per una base de cautxú sintètic. 
La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre 
suport d'obra, sense afectar les seves característiques. 
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró. 
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades 
següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
- Rendiment 
 
PINTURA BITUMINOSA: 
Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa 
tractada amb dissolvents. 
No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda. 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de 
produir coàguls, pel.lícules ni dipòsits durs. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de 
fluir i anivellar-se bé fins a formar una capa uniforme. 
- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les 
instruccions del fabricant. 
Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12): 
     - Al tacte <= 4 h 
     - Totalment sec <= 24 h 
 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFÀLTICA TIPUS PI-I: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4) >= 0,85 
      <= 1,00 
Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8) <= 0,5% 
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5) >= 25 s 
  <= 75 s 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10) >= 25°C 
Volum destil.lat a 225°C (UNE 104-281/5-11) >= 35% 
Volum destil.lat a 360°C (UNE 104-281/5-11) <= 65% 
Penetració sobre el residu de destil.lació a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s 
(UNE 104-281/1-4) >= 20 1/10 mm 
  <= 65 1/10 mm 
Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592) >= 99% 
 
PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRÀ TIPUS PI-II: 
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4) >= 1,10 
      <= 1,25 
Matèria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7) >= 50% 
Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10) >= 20°C 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
OXIASFALT TIPUS OA 80/25: 
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte 
que conté. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 
5°C i 30°C. 
 
ADHESIU I PINTURA ASFÀLTICA: 
Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Limitacions de temperatura 
- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
 
ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II: 
Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim: 1 any amb 
l'envàs tancat hermèticament. 
 
ADHESIU DE BASE QUITRÀ: 
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Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la 
intempèrie. Temps màxim: 3 mesos amb l'envàs tancat hermèticament. 
 
ADHESIU BITUMINÓS PER A BUTILS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 
5°C i 30°C. 
 
PINTURA BITUMINOSA: 
Emmagatzematge: Desprès de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 
30°C, no ha de tenir cap alteració en cap de les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OXIASFALT, ADHESIU BITUMINÓS, ADHESIU DE BASE DE QUITRÀ, ADHESIU ASFÀLTIC I 
PINTURA ASFÀLTICA: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
No hi ha normativa d'obligat compliment per adhesius per a butils. 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per 
trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, 
escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les 
especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 ..................................... 1770 N/mm2 
     - Qualitat G3 .......................................... 1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504) .................. Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) .................................. >= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ................................... ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un 
recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 
36-732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les 
especificacions del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat ..................... G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit .................................... =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur ........................................ > 600 N/mm2 
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Toleràncies: 
     - Diàmetre ......................................taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de 
constar les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimintos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o 
impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 
Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la 
tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 
17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions 
i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària ± 1 D 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM 
O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 
 
B0A4 - VISOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la 
seva superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-
008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes 
superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis ............................................ > 0,1 mm 
 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha 
de tenir taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització ................................. >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes ....................................... >= 98,5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de 
subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la 
deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina de 
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis ............................................ > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador 
de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla ............................................ 14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     - > 20°C ................................................... 10 min 
     - 10°C - 20°C .............................................. 20 min 
     - 0°C - 10°C .................................................. 1 h 
     - - 5°C - 0°C ................................................. 5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
     - Diàmetre del cargol 10 mm ................................. 11 mm 
     - Diàmetre del cargol 11 mm ................................. 13 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries 
per a la seva correcta col.locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0A8 - GRAPES 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionant-los, sense perforar-los. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Grapes per a tubs 
- Grapes per a miralls 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han de subministrar amb els tacs i els visos necessaris per a la seva 
col.locació a l'obra. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibles. 
 
GRAPES PER A TUBS: 
Grapa metàl.lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes 
perforades que permetin el pas del vis de fixació. 
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub a subjectar. 
 
GRAPES PER A MIRALLS: 
Grapa metàl.lica d'acer inoxidable o acer cromat amb una aleta mòbil que permet un 
moviment paral.lel a la paret de fixació, esmorteit per una molla. 
Desplaçament de l'aleta >= 1 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en 
capses, on han de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de 
qualsevol altre matèria perjudicial. 
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Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives 
longitudinals o transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les 
seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives 
al tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant 
(segons informe tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció  │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S    │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)         │ (Kg/m)  │ 
│──────────│────────────────────│─────────│ 
│   6      │      28,3          │ 0,222   │ 
│   8      │      50,3          │ 0,395   │ 
│  10      │      78,5          │ 0,617   │ 
│  12      │      113           │ 0,888   │ 
│  14      │      154           │ 1,21    │ 
│  16      │      201           │ 1,58    │ 
│  20      │      314           │ 2,47    │ 
│  25      │      491           │ 3,85    │ 
│  32      │      804           │ 6,31    │ 
│  40      │     1260           │ 9,86    │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació  │ 
│           │           │ fy (N/mm2)   │unitaria │de rotura   │fs/fy    │ 
│           │           │              │de rotura│(sobre base │         │ 
│           │           │              │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│           │           │              │         │diàmetres   │         │ 
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│B 400 S    │Soldable   │ >= 400       │>= 440   │>= 14%      │>= 1,05  │ 
│B 500 S    │Soldable   │ >= 500       │>= 550   │>= 12%      │>= 1,05  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis  │   C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N    │ 
│UNE 36-068│ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx.  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
│Colada    │ 0,22  │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
│Producte  │ 0,24  │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ..................... Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm ..................................... >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ................... >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm .................................... >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm .................................... >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm .................. >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm .................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 
- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm ..................... >= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm ....................... >= 96% secció nominal 
     - Massa ....................................... ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal e │  Diferència màxima  │ 
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│     (mm)          │        (mm)         │ 
│      6            │         1           │ 
│      8            │         1           │ 
│     10            │       1,50          │ 
│     12            │       1,50          │ 
│     14            │       1,50          │ 
│     16            │       2,00          │ 
│     20            │       2,00          │ 
│     25            │       2,00          │ 
│     32            │       2,50          │ 
│     40            │       2,50          │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats 
(armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims 
de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels 
assaigs de control de producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del 
terra i l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs 
d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar 
que no hi hagi alteracions superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros .............................. < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado." 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres 
plaques o làmines adherides a la cara interior, o forman un envà de dues cares 
vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 
conformitat a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
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La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
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 interpèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el pliego general de 
condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción. 
UNE 102-023-83 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y especificaciones. 
UNE 102-023-98 Placas de yeso laminado. Condiciones generales y especificaciones. 
 
B0CU - TAULERS DE FUSTA 
 
1.DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat 
mitjana, de 16 i 25 mm de gruix, acabat per a pintar o acabat xapat amb fusta per 
a envernissar. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
 
Tauler de 16 mm de gruix: 
Pes específic (UNE 56.709): 
      - Mínim 650 kg/cm3 
     - Màxim 750 kg/cm3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56.712): 
      - Mínim 21000 kg/cm2 
     - Mitjà 25000 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56.711): 
      - Mínim 245 kg/cm2 
     - Mitjà 280 kg/cm2 
Humitat del tauler (UNE 56.710) >= 7% 
                   <= 10% 
Inflament (UNE 56.713): 
      - Gruix <= 3% 
     - Llargària <= 0,3% 
     - Absorció d'aigua <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56.712) >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56.720): 
      - A la cara >= 140 kp 
     - Al cantell >= 115 kp 
  
Tauler de 25 mm de gruix: 
Pes específic (UNE 56.709): 
      - Mínim 620 kg/cm3 
     - Màxim 720 kg/cm3 
Mòdul d'elasticitat (UNE 56.712): 
      - Mínim 19000 kg/cm2 
     - Mitjà 20000 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56.711): 
      - Mínim 245 kg/cm2 
     - Mitjà 250 kg/cm2 
Humitat del tauler (UNE 56.710) >= 7% 
                   <= 10% 
Inflament (UNE 56.713): 
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      - Gruix <= 2% 
     - Llargària <= 0,3% 
     - Absorció d'aigua <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares (UNE 56.712) >= 5,5 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols (UNE 56.720): 
      - A la cara >= 120 kp 
     - Al cantell >= 100 kp 
 
ACABAT XAPAT: 
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
 
Toleràncies: 
      - Gruix ± 0,3 mm 
     - Longitud ± 0,5 mm 
     - Amplària ± 0,5 mm 
     - Rectitud d'arestes ± 2 mm/m 
     - Planor ± 1 mm/m 
     - Angles ± 1° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Sobra una base plana, amb les proteccions necessàries perquè 
arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Sobra una base plana i rígida per evitar deformacions, amb 
suficient ventilació. Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on 
pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Puntal rodó de fusta 
     - Puntal metàl·lic telescòpic 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes 
ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin 
les característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat:  Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 
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Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre:  ± 2 mm 
     - Llargària: + 50 mm, - 25 mm 
     - Fletxa:  ± 5 mm/m 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats 
per a poder-lo clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                     │         Llargària del puntal                 │ 
│Alçària de muntatge  │──────────────────────────────────────────────│ 
│                     │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │  5 m     │ 
│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──────────│ 
│        2 M          │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │         -│ 
│      2,5 M          │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │         -│ 
│        3 M          │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │         -│ 
│      3,5 M          │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T  │ 
│      4,0 M          │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T  │ 
│      4,5 M          │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T  │ 
│        5 M          │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL·LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una 
pasta d'argila i, eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i 
cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 
- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 
Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc... i la 
uniformitat de color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les 
condicions subjectives requerides per la D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de 
l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una 
temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de 
cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi 
submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 
     - Maó massís ........................................ >= 100 kp/cm2 
     - Maó calat ......................................... >= 100 kp/cm2 
     - Maó foradat ........................................ >= 50 kp/cm2 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal       │        Fletxa màxima          │ 
│                       │───────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A)  │ Cara vista  │ Per a revestir  │ 
│        (cm)           │    (mm)     │    (mm)         │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│        A > 30         │     4       │     6           │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│   25 < A <= 30        │     3       │     5           │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│ 12,5 < A <= 25        │     2       │     3           │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

Gruix de les parets del maó: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                              │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir  │ 
│                              │      (mm)         │       (mm)          │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret exterior cara vista     │     >= 15         │         -           │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret exterior per a revestir │     >= 10         │      >= 6           │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret interior                │     >= 5          │      >= 5           │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Succió d'aigua (UNE 67-031) .........................<= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 
     - Maó per a revestir ....................................... <= 22% 
     - Maó de cara vista ........................................ <= 20% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Nombre màxim d'escrostonaments en una peça ..................... 1 
     - Dimensió ............................................... <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats .......................... 1 
Toleràncies: 
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 

┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  │         Tolerància              │ 
│   Arestes (A)    │─────────────────────────────────│ 
│                  │  Cara vista  │  Per a revestir  │ 
│      (cm)        │    (mm)      │     (mm)         │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   10 < A < 30    │    ± 3       │     ± 6          │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   A <= 10        │    ± 2       │     ± 4          │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 
┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                    │         Tolerància              │ 
│   Aresta (A)       │─────────────────────────────────│ 
│      (cm)          │  Cara vista  │  Per a revestir  │ 
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│                    │     (mm)     │      (mm)        │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   10 < A <= 30     │       5      │       6          │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│   A <= 10          │      3       │       4          │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Angles díedres: 
          - Maó de cara vista ..................................... ± 2° 
          - Maó per a revestir .................................... ± 3° 
 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028) .................................... No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029) "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions ................... <= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació ................................... <= 2,5 cm2 
 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions ....................... > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Llarg    │  Gruix  │  Maó per a revestir  │  Maó de cara vista  │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 3,5 cm  │        1000 g        │          -          │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm  │        1500 g        │       1450 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 7,0 cm  │        2000 g        │       1850 g        │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 5,2 cm  │        2200 g        │       2000 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm  │        2550 g        │       2350 g        │ 
│         │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│         │ 7,5 cm  │        3200 g        │       2900 g        │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació .................................... <= 16 cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en 
las Obras de Construcción." 
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B0F8 - SUPERMAONS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 
cm, amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció 
d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 
s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042) >= 125 kg 
Fissures: peces afectades d'una mostra de 6 unitats 1 
Superfície d'una perforació (UNE 67-044) <= 16 cm2 
Gruix d'envanets (UNE 67-044) >= 5 mm 
Toleràncies: 
     - Llarg (UNE 67-044) ± 1,5% llarg 
     - Ample (UNE 67-044) ± 2% ample 
     - Gruix (UNE 67-044) ± 5% gruix 
     - Fletxa a les cares (UNE 67-044) 4 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67-044-88 "Ladrillos cerámicos huecos de gran formato. Designación y 
especificaciones." 
 
B0FA - TOTXANES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica 
i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut 
en ser colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig 
reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 
105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop 
s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026): 
     - R30 >= 30 kp/cm2 
     - R50 >= 50 kp/cm2 
     - R70 >= 70 kg/cm2 
     - R100 >= 100 kp/cm2 
Escrostonaments en una cara <= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
     - Dimensió <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
       d'una mostra de remesa de 24 unitats 1 
Fissures: 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
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       d'una mostra de remesa de 24 unitats 1 
Superfície d'un forat <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031) <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027) <= 22% 
Toleràncies: 
     - Llarg (UNE 67-030) ± 6 mm 
     - Través (UNE 67-030) ± 6 mm 
     - Gruix (UNE 67-030) ± 4 mm 
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
     - Llarg 6 mm 
     - Través 6 mm 
     - Gruix 4 mm 
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030): 
     - Per a dimensions > 30 cm 6 mm 
     - Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm 5 mm 
     - Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm 3 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en 
las Obras de Construcción." 
 
 
B0FH - RAJOLES I GRES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una 
pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València 
- Rajola ceràmica esmaltada 
- Rajola ceràmica extruïda 
- Rajola de gres extruït esmaltat 
- Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
Es consideren quatre tipus, del 1 al 4. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i 
les arestes han de ser rectes i la cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE 67-098) .. >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE 67-100): 
     - Rajoles de valència o ceràmica .................... >= 150 kg/cm2 
     - Rajoles de gres extruït ........................... >= 200 kg/cm2 
     - Rajoles de gres premsat ........................... >= 275 kg/cm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67-101): 




