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┌──────────────────────────────────────┐ 
│           Rajola            │Duresa  │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Rajola de valència           │ >= 3   │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Rajola ceràmica per a parets │ >= 3   │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Rajola ceràmica per a terres │ >= 5   │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Gres esmaltat                │ >= 5   │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Gres sense esmaltar          │ >= 6   │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica 
       o gres esmaltat ......................... >= classe B (UNE 67-122) 
     - Rajola de gres sense esmaltar ........... >= classe C (UNE 67-106) 
Resistència a les taques (UNE 67-122): 
     - Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat ........ >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│        Rajola         │ Tipus  │Resistència a l'abrasió  │ 
│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
│                       │   1    │   >= classe IV          │ 
│                       │────────│─────────────────────────│ 
│                       │   2    │   >= classe III         │ 
│Rajola de ceràmica     │────────│─────────────────────────│ 
│esmaltada              │   3    │   >= classe II          │ 
│(UNE_EN_ISO 10545-7)   │────────│─────────────────────────│ 
│                       │   4    │   >= classe I           │ 
│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
│                       │   1    │   >= classe IV          │ 
│                       │────────│─────────────────────────│ 
│                       │   2    │   >= classe III         │ 
│Rajola de gres         │────────│─────────────────────────│ 
│esmaltat               │   3    │   >= classe II          │ 
│(UNE_EN_ISO 10545-7)   │────────│─────────────────────────│ 
│                       │   4    │   >= classe I           │ 
│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
│Rajola de gres sense   │Premsat │   <= 205 mm3            │ 
│esmaltar (UNE 67-102)  │────────│─────────────────────────│ 
│                       │extruït │   <= 300 mm3            │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Absorció d'aigua (UNE 67-099): 
┌──────────────────────────────────────────┐ 
│        Rajola         │Absorció d'aigua  │ 
│───────────────────────│──────────────────│ 
│De valència o ceràmica │  10 - 20 %       │ 
│───────────────────────│──────────────────│ 
│Gres premsat           │  <= 1,5 %        │ 
│───────────────────────│──────────────────│ 
│Gres extruït           │  <= 3 %          │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 

Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103): 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│       Rajola          │  Coeficient dilatació tèrmica lineal  │ 
│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 
│De valència o ceràmica │         <= 9 x 10 E -6°C              │ 
│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 
│Gres premsat           │         <= 9 x 10 E -6°C              │ 
│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 
│Gres extruït           │>= 5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C  │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
 

RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
          - Costat <= 12 cm .................................... ± 0,75% 
          - Costat > 12 cm ...................................... ± 0,5% 
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- Gruix: 
          - 46 - 400 peces/m2 ................................. ± 0,5 mm 
          - 16 - 45 peces/m2 .................................. ± 0,6 mm 
          - <= 15 peces/m2 .................................... ± 0,7 mm 
     - Rectitud de costats ...................................... ± 0,3% 
     - Planor ................................................... + 0,5% 
      ........................................................... - 0,3% 
     - Ortogonalitat ............................................ ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: 
          - 15 - 25 peces/m2 .................................... ± 0,6% 
          - 26 - 45 peces/m2 ................................... ± 0,75% 
          - 46 - 115 peces/m2 ..................................... ± 1% 
- Gruix: 
          - 15 - 45 peces/m2 ...................................... ± 5% 
          - 46 - 400 peces/m2 .................................... ± 10% 
- Rectitud de costats: 
          - 15 - 115 peces/m2 ..................................... ± 5% 
          - 116 - 400 peces/m2 ................................. ± 0,75% 
- Planor: 
          - 15 - 115 peces/m2 ................................... ± 0,6% 
          - 116 - 400 peces/m2 .................................... ± 1% 
- Ortogonalitat: 
          - 15 - 115 peces/m2 ................................... ± 0,6% 
          - 116 - 400 peces/m2 .................................... ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
RAJOLA DE GRES: 
Toleràncies: 
     - Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació ± 2% 
     - Gruix ..................................................... ± 10% 
     - Rectitud de costats ...................................... ± 0,6% 
     - Planor ................................................... ± 1,5% 
     - Ortogonalitat .............................................. ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar 
marcats amb les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent. 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
          - UGL sense esmaltar 
          - GL esmaltades 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLA DE VALÈNCIA O CERÀMICA: 
* EN 159 1991 (UNE 67-159-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción 
de agua E > 10% (GRUPO BIII)." 
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* EN 159 1991 (UNE 67-159-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con 
absorción de agua E > 10% (GRUPO BIII)." 
 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
* EN 176 1991 (UNE 67-176-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja 
absorción de agua (E <= 3%) (GRUPO BI)." 
* EN 176 1991 (UNE 67-176-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja 
absorción de agua (E <= 3%) (GRUPO BI)." 
 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
* EN 121 1991 (UNE 67-121-85) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de 
agua (E <= 3%) (GRUPO AI)." 
* EN 121 1991 (UNE 67-121-86 ERRATUM) "Baldosas cerámicas extruidas con baja 
absorción de agua (E <= 3%) (GRUPO AI)." 
* EN 121 1991 (UNE 67-121-92 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción 
de agua (E <= 3%) (GRUPO AI)." 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B76 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
B761 - LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmines d'elastòmers i làmines de polietilè clorat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil IIR), millorat amb reforçants de 
característiques físico-químiques, d'1 mm de gruix com a mínim, amb activadors 
accelerants de la vulcanització final, no resistents a la intempèrie 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de poliéster 
- Làmina de polietilè clorat amb armadura de fibra de vidre 
- Làmina de monòmer d'etilè, propilè, diè (EPDM) d'1 mm a 2,3 mm de gruix, 
resistent a la intempèrie 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb derivats del petroli ni amb 
altres productes que continguin dissolvents. 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
Duresa (IRHD) (UNE 53-549) 60 
Resistència a la tracció (UNE 53-510): 
     - Làmines tipus IIR >= 8 MPa 
     - Làmines tipus EPDM >= 9 MPa 
Resistència a la compressió (50% de deformació) >= 77 kg/cm2 
Resistència a l'esquinçament (UNE 53-516) >= 22 kN/m 
Allargament fins al trencament (UNE 53-510) >= 300% 
Envelliment accelerat, 115°C, 168 h (UNE 53-548): 
     - Duresa IRHD ± 10 
- Resistència a la tracció conservada: 
          - Làmines tipus IIR >= 60% 
          - Làmines tipus EPDM >= 70% 
- Allargament al trencament conservat: 
          - Làmines tipus IIR >= 60% 
          - Làmines tipus EPDM >= 50% 
     - Variació en les dimensions ± 2% 
Resistència a l'ozó per a làmines de butil (mostra sotmesa a un allargament del 
20% en una atmosfera de 50 parts d'ozó per 100 milions, a 40°C), 
després de 168 h (UNE 53-558) No s'han d'observar fissures 
Absorció d'aigua (UNE 53-540) <= 1% 
Doblegat a baixes temperatures (UNE 53-358) No s'han d'observar fissures 
     - Làmines tipus IIR Assaig a - 40°C 
     - Làmines tipus EPDM Assaig a - 55°C 
Toleràncies: 
     - Gruix (UNE 53-608) ± 10% 
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     - Amplària (UNE 53-608) ± 1% 
     - Duresa ± 10 
 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
Resistència a la tracció (UNE_EN_ISO 527-3) >= 12 MPa 
Resistència a l'impacte (UNE 53-358) Ha de complir 
Allargament fins al trencament (UNE_EN_ISO 527-3) >= 30% 
Doblegat a baixes temperatures, -25°C (UNE 53-358) Sense fisures 
Resistència a la calor (UNE 53-358) Sense formació d'ampolles ni arrugues 
Envelliment tèrmic (6 mesos a 100°C). 
Variació de la massa <= 2% 
Coeficient de resistència a la transmissió 
del vapor d'aigua (UNE 53-358) <= 50000 
Comportament devant el foc (UNE 53-127) Autoextingible o no combustible 
Resistència al betum (UNE 53-411) Ha de complir 
Toleràncies: 
     - Gruix (UNE 53-221) ± 10% 
     - Amplària (UNE 53-221) ± 1% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Làmines d'una peça, sense unions, embalades en rotlles. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 3 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES D'ELASTÒMERS 
* UNE 53-586-86 "Elastómeros. Láminas de elastómeros sin refuerzo ni armadura para 
la impermeabilización. Características y métodos de ensayo." 
 
LÀMINES DE POLIETILÈ CLORAT 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
B771 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de baixa densitat 
- Làmina d'alta densitat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
 
VEL DE POLIETILÈ: 
Amplària >= 100 cm 
Llargària >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament >= 30 kg/cm 
Característiques mecàniques: 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
? Gruix   ?Resistència a ?Resistència a? Allargament fins  ? 
?         ?   l'impacte  ? la tracció  ? al trencament     ? 
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?(micres) ?       (g)    ?   (kg/cm2)  ?     (%)           ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?  50     ?     >= 80    ?       -     ?      -            ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
? 100-150 ?     >= 300   ?      >= 150 ?    >= 350         ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
? 250     ?     >= 600   ?      >= 150 ?    >= 350         ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
     - Gruix ± 15% 
     - Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal ± 5% 
     - Amplària - 0% 
      + 2% 
 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, 
altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Gruix nominal >= 1 mm 
Duresa Shore 64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions >= 250 kp/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions >= 700% 
Resistència mecànica a la perforació >= 450 kp/cm 
Envelliment artificial accelerat: 
     - Pèrdua d'allargament al trencament < 15% 
     - Pèrdua de resistència < 15% 
Resistència a l'esquinçament >= 900 kp 
Comportament a la calor, 
variació de les dimensions (assaig a 100°C) < 3% 
Absorció d'aigua: 
     - a les 24 h < 0,2% 
     - als 6 dies < 1% 
Resistència a la perforació per arrels Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
     - Gruix ± 10% 
- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina 
       (a 60 mm de la vora) 0,15 mm 
     - Amplària ± 1% 
     - Duresa Shore ± 5° 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VEL DE POLIETILÈ: 
* UNE 53-254-78 (1) "Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la 
construcción. Características y métodos de ensayo." 
 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
UNE 104-300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad 
(PEAD) para la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de 
ensayo. 
 
B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
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B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats 
tèrmicament. 
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, 
consolidat mecànicament mitjançant punxonament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han 
de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals 
del sòl. 
 
FELTRE DE POLIPROPILÈ: 
Composició química: 
     - Propilè aprox. 70% 
     - Polietilè aprox. 30% 
Grandària del porus aprox. 0,1 mm 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Pes mínim ?Resistència ?Allargament fins ?Permeabilitat amb columna     ? 
? (g/m2)   ?a la tracció?  al trencament  ?d'aigua de 10cm, perpendicu-  ? 
?          ? (kg/5cm)   ?                 ?larment al pla                ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?   60     ?  >= 12     ?     >= 25%      ?aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?   70     ?  >= 15     ?     >= 25%      ?aprox. 50 l/m2 a 1 bar        ? 
?   90     ?  >= 22,5   ?     >= 25%      ?aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  100     ?  >= 25     ?     >= 25%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  110     ?  >= 30     ?     >= 30%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  130     ?  >= 30     ?     >= 30%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  140     ?  >= 35     ?     >= 30%      ?aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  190     ?  >= 49     ?     >= 30%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  200     ?  >= 50     ?     >= 40%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  250     ?  >= 63     ?     >= 40%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  275     ?  >= 70     ?     >= 40%      ?aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  300     ?  >= 83     ?     >= 40%      ?aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  350     ?  >= 80     ?     >= 40%      ?aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?  400     ?  >= 95     ?     >= 40%      ?aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
FELTRE DE POLIESTER: 
Resistència a la tracció >= 23 kg/2,5 cm 
Allargament fins el trencament >= 30% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició 
horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 
35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats 
com aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements 
constructius. 
S'han considerat els materials següents: 
- Granulat d'argila expandida obtingut per trituració i expansió en un forn a alta 
temperatura, de densitat 300 o 450 kg/m3, subministrada en sacs o preparada per 
ser impulsada en sec 
- Granulat de perlita expandida obtingut per expansió a temperatures elevades de 
vermiculites amb un augment de volum aproximat de 20 vegades, de densitat 110/130 
kg/m3, sense tractament o preparada per injectar 
- Granulat de vermiculita expandida obtingut per expansió a temperatures elevades 
de compostos de silicats d'alumini, ferro i magnesi, amb un augment de volum entre 
20 i 30 vegades, densitat 85/90 kg/m3,sense tractament o preparada per injectar 
- Grànuls de poliester expandit obtingut per trituració del rebuig de plaques del 
mateix material, de densitat 10, 15 0 25 kg/m3, preparats per a injectar 
- Flocs de fibra de vidre sense aglomerar o aglomerats amb resines termoenduribles 
preparats per a injectar 
- Grànuls de suro obtinguts per trituració del rebuig de suro aglomerat negre, de 
densitat 110 kg/m3, sense tractament o preparats per injectar 
- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumògen, de 
densitat 35 o 40 kg/m3 preparada per a injectar o per a projectar 
- Escuma d'urea formol, termoendurible, obtinguda per la reacció química d'una 
resina d'urea formol, un agent escumògen i un enduridor, de densitat 10/12 o 12/14 
kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar 
- Morter d'escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat 450/500 
kg/m3, en sacs o pastat per projectar 
- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per 
projectar 
- Escumant per a formigó cel.lular 
 
ARGILA EXPANDIDA: 
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics. 
Terrossos d'argila, en volum (UNE 7-133) < 0,25% 
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7-050) < 2% 
Absorció d'aigua < 15% 
Característiques del material en funció de la densitat: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Densitat ¦Densitat aparent ¦Conductivitat tèrmica a 20°C¦Granulometria  ¦ 
¦(kg/m3)  ¦    (kg/m3)      ¦ (UNE 53-037) (kcal/h m °C) ¦   (mm)        ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦  300    ¦   300-450       ¦        <= 0,08             ¦   3-16        ¦ 
¦  450    ¦   450-600       ¦        <= 0,11             ¦   3-12        ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
PERLITA EXPANDIDA: 
Ha de ser imputrescible i incombustible. 
Densitat aparent 110 - 130 kg/m3 
Conductivitat tèrmica a 20°C <= 0,045 kcal/h m °C 
Granulometria 0 - 3 mm 
 
VERMICULITA EXPANDIDA: 
Ha de ser imputrescible i incombustible. 
Densitat aparent 60 - 140 kg/m3 
Conductivitat tèrmica a 20°C <= 0,06 kcal/h m °C 
Granulometria 2 - 6 mm 
pH aprox. 7,2 
 
GRÀNULS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PREPARATS PER A INJECTAR: 
Característiques de la matèria primera: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Densitat¦Densitat aparent ¦Conductivitat tèrmica ¦Permeabilitat al      ¦ 
¦(kg/m3) ¦   (UNE 53-215)  ¦  a 0°C  (UNE 53-037) ¦ vapor d'aigua        ¦ 
¦        ¦     (kg/m3)     ¦     (kcal/h m °C)    ¦  (UNE 53-312)        ¦ 
¦        ¦                 ¦                      ¦(g cm/cm2 dia mm hg)  ¦ 
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-------------------------------------------------------------------------- 
¦  10    ¦      10         ¦       <= 0,043       ¦       <= 8           ¦ 
¦  15    ¦      15         ¦       <= 0,032       ¦       <= 6,5         ¦ 
¦  25    ¦      25         ¦       <= 0,029       ¦       <= 4,5         ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
FLOCS DE FIBRA DE VIDRE: 
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. 
Reacció al foc (UNE 23-727) M0 
Característiques del material en funció del tratament i de la densitat: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Tractament      ¦Densitat aparent ¦Conductivitat  ¦Permeabilitat al     ¦ 
¦                ¦     (kg/m3)     ¦tèrmica a 20°C ¦   vapor d'aigua     ¦ 
¦                ¦                 ¦(kcal/h m °C)  ¦(g cm/m2 dia mm hg)  ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Sense aglomerat ¦     20-40       ¦  <= 0,026     ¦          -          ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦aglomerats per  ¦     30-35       ¦  <= 0,033     ¦      120 - 197      ¦ 
¦a injectar      ¦                 ¦               ¦                     ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
Toleràncies: 
     - Densitat - 10% 
      + no fixada 
 
GRÀNULS DE SURO: 
Ha de ser inatacable per insectes i microorganismes. 
Les característiques de la matèria primera han de ser: 
     - Densitat aparent (UNE 56-906) <= 140 kg/m3 
     - Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 53-037) <= 0,036 kcal/hm°C 
     - Contingut d'humitat (UNE 56-909) <= 0,005 g/cm3 
     - Comportament en l'aigua bullent Cap desaglomeració 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i 
microorganismes. 
La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 
Conductivitat tèrmica <= 0,020 kcal/h m °C 
 
ESCUMA D'UREA FORMOL: 
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i 
microorganismes. 
Contracció al cap 15 dies <= 4% 
Conductivitat tèrmica: 
----------------------------------------------------- 
¦Densitat ¦Densitat aparent ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦(kg/m3)  ¦  (UNE 53-215)   ¦a 20°C  (UNE 53-037)   ¦ 
¦         ¦     (kg/m3)     ¦    (kcal/h m °C)      ¦ 
----------------------------------------------------- 
¦ 10/12   ¦    10/12        ¦      <= 0,032         ¦ 
¦ 12/14   ¦    12/14        ¦      <= 0,030         ¦ 
----------------------------------------------------- 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la 
mescla s'ha de pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius 
incorporats. Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i 
els possibles additius. 
En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-
35. 
Conductivitat tèrmica: 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦Subministrament       ¦  Densitat aparent       ¦Conductivitat tèrmica  ¦ 
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦   (kcal/h m °C)       ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦En sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,30     ¦ 
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,045    ¦ 
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¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,07            ¦ 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR: 
Reacció al foc (UNE 23-727) M0 
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C) >= 50 
 
MORTER DE CIMENT I PERLITA: 
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha 
d'afegir aigua i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. 
Si es subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles 
additius. 
Característiques del material: 
------------------------------------------------------------------------- 
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦ 
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦Conductivitat ¦<=0,045 kcal/h m °C¦Conductivitat  ¦<= 0,06kcal/h m °C  ¦ 
¦Tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >= 8 kp/cm2        ¦ 
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦      M0            ¦ 
¦              ¦                   ¦(UNE 23-727)   ¦                    ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA: 
Mescla preparada de ciment Pòrtland CEM I/32,5 i vermiculita. Si es subministra en 
sacs s'ha d'afegir aigua en la proporció adequada per a formar el morter. Si es 
subministra pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles 
additius. 
Característiques de la vermiculita: 
     - Granulometria 2 - 6 mm 
     - Densitat 80/100 kg/m3 
Densitat de la mescla seca 270/290 kg/m3 
Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la 
"Instrucción para la Recepción de Cementos RC-97." 
 
ESCUMAT PER A FORMIGÓ CEL.LULAR: 
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en 
les proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 
kg/m3 de densitat. 
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni 
l'enduriment. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ARGILA EXPANDIDA SUBMINISTRADA EN SACS, PERLITA EXPANDIDA O VERMICULITA EXPANDIDA: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. 
No s'ha de col.locar pes a sobre per tal de no aixafar el material. 
 
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC: 
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec. 
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge. 
 
GRÀNULS DE SURO: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de les pluges i les 
humitats. 
 
GRÀNULS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT O FLOCS DE FIBRA DE VIDRE: 
Subministrament: En bosses. 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de les pluges i les 
humitats. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ, ESCUMA D'UREA FORMOL, MORTERS PASTATS PER A PROJECTAR O 
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL.LULAR 
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No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
 
MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS: 
Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. 
El material ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada. 
En el sac han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Pes net o volum 
- Distintiu del control de qualitat 
 
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS: 
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. 
No s'ha de col.locar pes a sobre per tal de no aixafar el material. 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb 
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARGILA EXPANDIDA, PERLITA EXPANDIDA, VERMICULITA EXPANDIDA, ESCUMES, MORTERS O 
ESCUMANT: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
GRÀNULS O FLOCS: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ARGILA EXPANDIDA, GRÀNULS DE POLIESTIRÈ, FLOCS DE FIBRA DE VIDRE, GRÀNULS DE SURO 
O ESCUMES: 
NBE-CT-79 Norma Bàsica de la Edificació. "Condiciones Térmicas en los edificios." 
 
FLOCS DE FIBRA DE VIDRE: 
Reial Decret 1637/86 "Especificaciones técnicas de los productos de fibra de 
vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de 
Indústria y Energía." 
 
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 
Obras de Construcción." 
 
MORTERS DE CIMENT: 
RC-93 "Instrucción para la Recepción de Cementos." 
 
PERLITA EXPANDIDA, VERMICULITA EXPANDIDA O ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL.LULAR: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl.lula tancada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada, i els cantells rectes o 
encadellats 
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 
- Poliestirè expandit elastificat 
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin 
de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, 
segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de 
l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres 
distintius de la Comunitat Europea. 
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No ha de tenir defectes superficials (de paral.lelisme a les seves cares, de 
balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista 
(d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per 
infraroigs. 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral.leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la 
forma addient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas. 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificades a la UNE 
92110, en funció del tipus. 
Les planxes,o el seu embalatge, han de portar marcat el següent codi de franjes i 
colors: 
- Tipus I 1 franja verda 
- Tipus II 2 franjes verdes 
- Tipus III 1 franja blava 
- Tipus IV 1 franja groga 
- Tipus V 1 franja negra 
- Tipus VI 2 franjes negres 
- Tipus VII 3 franjes negres 
- Classificació de la reacció al foc= M1 afegir 1 franja vermella 
Toleràncies: 
     - Amplària (UNE_EN 822) ± 0,6% 
      ± 3 mm 
     - Llargària (UNE_EN 822) ± 0,6% 
      ± 3 mm 
     - Gruix (UNE_EN 823) ± 2 mm 
     - Rectangularitat (UNE_EN 824) ± 5 mm/m 
     - Planor (UNE_EN 825) 1,5% 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificacions de la 
UNE 92115, en funció del tipus. 
Toleràncies: 
- Llargaria o amplaria UNE-EN 822: 
     - L o A <1000 mm ±8 mm 
- L o A >=1000 mm ±10 mm 
- Escairat (llarg/ample) UNE EN-824 5 mm/m 
- Escairat (gruix) UNE-EN 824 2 mm/50 mm 
- Planeidad UNE-EN 825 7 mm/m 
- Gruix UNE EN-823: 
     - G < 50 mm amb pell ±2 mm 
     - G 50 mm <=G<=120 mm +3 mm 
      -2 mm 
     - Sense pell ±1 mm 
 
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT: 
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202) <= 0,033 W/(m.K) 
Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2 <= 3 mm 
Rigidesa dinàmica <= 2 kg/cm3 
 
PLACA PER A TERRA RADIANT: 
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per a allotjar els conductes de 
calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les 
conduccions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 
- Nom comercial, fabricant o subministrador 
- EPS (poliestirè expandit)/ XPS (poliestirè extruït);tipus 
- Classe de conductivitat tèrmica (Poliestirè extruït) 
- Les mides nominals: llargària, amplària i gruix 
- Classificació segons la reacció al foc 
- Valor mínim de la resistència tèrmica 
- Data de fabricació 
- Referència a la norma: 
          - Poliestirè expandit UNE 92110 
          - Poliestirè extruït UNE 92115 
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de 
protegir de la insolació directa i de l'acció del vent. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
POLIESTIRÈ EXPANDIT: 
UNE 92-110-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. 
Productos de Poliestireno Expandido (EPS). Especificaciones". 
 
POLIESTIRÈ EXTRUÏT: 
UNE 92-115-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. 
Productos de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones" 
 
B7C9 - FELTRES I PLAQUES DE FIBRES MINERALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Element de llana de roca aglomerat amb resines termoenduribles, revestit o no per 
una de les seves cares amb una barrera de vapor que pot ser de diferents tipus. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Feltre de densitat 20-25 kg/m3 amb paper kraft, paper kraft i alumini o paper 
kraft perforat, adherits a una de les seves cares. 
- Feltre de densitat 36-40 kg/m3 amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a 
les fibres adherida a una de les seves cares. 
- Feltre de densitat 41-45 kg/m3 amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de 
les fibres adherida a una de les seves cares. 
- Placa semirígida de densitat 26-35 kg/m3, sense revestiment, amb paper kraft o 
amb làmina d'alumini, adherits a una de les seves cares. 
- Placa rígida de densitat 36-40, 86-95 o 116-125 kg/m3, sense revestiment. 
- Placa rígida de densitat 46-55 kg/m3 amb paper kraft adherit a una de les seves 
cares. 
- Placa rígida de densitat 106-115 kg/m3 amb paper kraft blanc i làmina d'alumini 
adherits a una de les seves cares i un tel de fibra de vidre per l'altra cara. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de 
ser planes i paral.leles i els angles rectes. 
Reacció al foc i conductivitat tèrmica: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Element     ?Densitat?  Revestiment           ?Reacció ?Conductivitat   ? 
?            ?(kg/m3) ?                        ?al foc  ?tèrmica a 20°C  ? 
?            ?        ?                        ?        ?(kcal/h m °C)   ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Feltre      ?20-25   ?Paper kraft enquitranat ?    -   ?  <= 0,041      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?20-25   ?Paper kraft d'alumini   ?  M0    ?  <= 0,041      ? 
?            ?        ?      i enquitranat     ?        ?                ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?20-25   ?Paper kraft perforat    ?   -    ?  <= 0,035      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?36-40   ?Làmina d'alumini        ?  M0    ?  <= 0,035      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?41-45   ?Làmina d'alumini        ?  M0    ?  <= 0,035      ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Placa       ?26-35   ?sense revestiment       ?   -    ?  <= 0,037      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?semirígida  ?26-35   ?Paper kraft enquitranat ?   -    ?  <= 0,032      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?26-35   ?Làmina d'alumini        ?  M0    ?  <= 0,032      ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Placa       ?36-40   ?       -                ?   -    ?  <= 0,037      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?rígida      ?46-55   ?Paper kraft enquitranat ?   -    ?  <= 0,037      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?86-95   ?       -                ?   -    ?  <= 0,037      ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
?            ?106-115 ?Paper kraft i làmina    ?  M1    ?  <= 0,030      ? 
?            ?        ?         d'alumini      ?        ?                ? 
?            ????????????????????????????????????????????????????????????? 
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?            ?116-125 ?       -                ?  M0    ?  <= 0,037      ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 
1637/1986. 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal ± 10 mm 
     - Amplària nominal ± 5 mm 
     - Gruix ± 4 mm 
     - Densitat nominal ± 5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FELTRES: 
Subministrament: Embalat en rotlles. 
 
PLAQUES: 
Subministrament: Embalades en paquets. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, 
protegits de les pluges i les humitats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CA-88 "Condiciones Acústicas en los Edificios." 
NRE-AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució 
d'una impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm 
     - Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines 
impermeabilitzants. 
     - Paper kraft perforat 
     - Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de 
putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a 
les característiques de la fusta. 
Contingut d'humitat:  Aprox. 12% 
Diàmetre dels nusos vius:  <= 1,5 cm 
Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 
Toleràncies: 
     - Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total 
     - Dimensions de la secció:  ± 2,5 mm 
PAPER KRAFT PERFORAT: 
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat. 
Ha de portar perforacions uniformement distribuides. 
Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2 
Contingut d'humitat (UNE 57-005):  >= 6,5% 
Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3 
Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2 
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110 
Toleràncies: 
     - Gramatge:  ± 4% 
     - Contingut d'humitat:  ± 1% 
     - Resistència a l'esqueixament:  - 15% 
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PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES: 
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanitzat (Sendzimir):  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5% 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor. 
Resistència a la tracció:  100 - 160 kg/cm2 
Resistència a l'esquerdament:  60 - 70 kg/cm2 
Duresa (unitats Shore A):  65° - 70° 
Deformació romanent per tracció:  <= 20% 
Densitat:  >= 1300 kg/m3 
Reacció al foc:  Autoextinguible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
LLISTÓ DE FUSTA DE PI: 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. Les platines han de estar protegides de la 
intempèrie. 
PAPER KRAFT: 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions. 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. Les platines han de estar protegides de la 
intempèrie. 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
Subministrament: En plaques. 
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
LLISTÓ DE FUSTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
PLATINA D'ACER GALVANITZAT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
PAPER KRAFT O LÀMINA: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 
B843 - PLAQUES DE FIBRES VEGETALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, fonoabsorbent o no amb la 
cara vista rugosa, per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes. 
Ha de ser incombustible i ha d'estar protegida de l'atac dels insectes i del 
podriment. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Gruix >= 2,5 cm 
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Pes <= 11 kg/m2 
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Freqüència (Hz)   ?  125   ?  250   ?  500   ? 1000   ? 2000   ? 4000   ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?   Coeficient     ?>= 0,20 ?>= 0,35 ?>= 0,50 ?>= 0,60 ?>= 0,70 ?>=0,60  ? 
?absorció acústica ?        ?        ?        ?        ?        ?        ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Toleràncies: 
     - Planor ± 1 mm 
     - Rectitud d'arestes ± 1 mm 
     - Angles. Variacions cotg <= 1/500 
     - Llargària ± 1/1000% 
     - Amplària ± 1/1000% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions i tipus de placa 
- Distintius de qualitat, si en té 
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
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. 
 
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Placa de 10 mm de gruix, formada per una ànima de guix i un revestiment exterior 
de cartró; pot portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides. 
S'han considerat els acabats especials següents: 
- Fibra de vidre incorporada al guix 
- Làmina d'alumini adherida 
- Acabat vinílic 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de 
conformitat a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o 
desenganxat del cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Densitat 800 kg/m3 
Pes per m2 7,5 kg 
Apte per a paraments corbs amb radi > 600 mm 
Conductivitat tèrmica 0,16 kcal/h m °C 
  (0,18 W/m °C) 
 
PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 
Resistència tèrmica 0,062 m2 h °C/kcal 
 
PLACA AMB FIBRA DE VIDRE: 
Resistència al foc: 
     - Una placa de 13 mm 30 minuts 
     - Dos plaques de 13 mm 60 minuts 
 
PLACA AMB LÀMINA D'ALUMINI ADHERIDA: 
Resistència al vapor d'aigua 4000 MN s/g 
  (347 mm Hg m2 dia/g) 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Per parelles, amb les vores precintades i embalades en paquets 
paletitzats de diferent nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sobre travessers separats 40 cm 
com a màxim, per evitar el contacte directe amb el terra, en llocs protegits de 
cops i de la intemperie. 
 
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. 
 
B84A - LAMEL.LES METÀL.LIQUES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Lamel.la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Lamel.la llisa lacada 
- Lamel.la perforada lacada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les dues cares i les vores de la lamel.la han d'estar recobertes d'esmalt. 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al 
recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la D.T. i, en el seu defecte, ha de ser 
compatible amb els elements de suport. 
Llargària .......................................................... 5 m 
Alçària .......................................................... 15 mm 
Gruix ........................................................... 0,5 mm 
Tipus d'alumini ......................................... Aliatge AA5050 
Toleràncies: 
     - Llargària ............................................... + 10 mm 
      ........................................................... - 0 mm 
     - Alçària .................................................. + 3 mm 
      ........................................................... - 0 mm 
     - Gruix ................................................. ± 0,03 mm 
     - Fletxa lateral (UNE_EN 485-4) ............................ ± 2 mm 
     - Escaire (UNE_EN 485-4) ................................... ± 4 mm 
 
LAMEL.LA PERFORADA: 
Diàmetre de les perforacions ...................................... 2 mm 
Distància entre els eixos de les perforacions ..................... 5 mm 
Toleràncies: 
     - Diàmetre de les perforacions ........................... ± 0,1 mm 
     - Distància entre els eixos de les perforacions ........... ± 0,1 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: embalades en caixes. 
Emmagatzematge: dins de les seves caixes, en posició horitzontal sobre una 
superfície plana, protegides de la intempèrie i dels impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE_EN 485-4 1993 "Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. 
Parte 4: Tolerancias de forma y dimensionales de productos laminados en frío." 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, 
per a la formació de cels rasos de plaques o lamel.les, amb entramat vist o ocult. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de 
forma, que els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 
galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel 
ras. 
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir 
l'equidistància entre els perfils quan es col.loquin. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de 
les característiques i del color exigits per la D.F. 
Fletxa dels perfils 
(per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg) ....... <= 0,33 cm 
Protecció de la galvanització .............................. >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils ................................ ± 2 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte 
amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA 

42 
  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer 
sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis 
i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i 
càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, 
naturals o sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles 
o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius 
modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines 
de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i 
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents 
adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines 
de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització  mitjançant un 
catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un 
enduridor i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció 
química dels dos components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer 
sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis 
i la intempèrie 
 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55) ......... < 50 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)........... Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................... 2 h 
          - Totalment sec .......................................... 4 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la 
superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el 
temps i ha de tenir propietats microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, ni dipòsits durs. 
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- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha 
de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte .............................................. < 30 
          - Totalment sec ........................................ < 2 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
     - 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: 
          - Pintura per a interiors ....................... < 1,6 kg/dm3 
          - Pintura per a exteriors ....................... < 1,5 kg/dm3 
     - Rendiment ............................................. > 6 m2/kg 
- Relació: volum dels pigments + càrregues/volum dels pigments, 
       pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC) ...................... < 80% 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
     - Capacitat de recobriment (UNE 48-259) ... Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors 
            o pasta plàstica ............................ >= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors ............ >= 5000 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057) .................. Ha de complir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018) ........ Ha de complir 
 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144) .. No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363) .................. Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015) .................... Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033) ...................... Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació 
amb brotxa, corró o procediments pneumàtics. 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 4 h 
          - Totalment sec ....................................... < 14 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intèmperie. 
 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ....................... > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte .................................................. < 1 h 
     - Totalment sec ............................................. < 6 h 
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Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55) ......... < 25 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)................. > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 3 h 
          - Totalment sec ........................................ < 8 h 
     - Material volàtil (INTA 16 02 31) ..................... >= 70 ± 5% 
     - Rendiment per a una capa de 30 micres ................ >= 5 m2/kg 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)>= 4 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 55) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ............. Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància 
       aparent superior al 80% (INTA 160.603) ................... < 0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)................. > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 3 h 
          - Totalment sec ........................................ < 8 h 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)>= 4 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ............... Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies  │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│───────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%          │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│───────────────────│ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                   │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé       │ Ha de complir     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

- Resistència a la càrrega concentrada 
       en moviment (UNE 56-814) ......................... Danys moderats 
     - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815) ........ Danys petits 
     - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) ... Danys petits 
     - Resistència al ratllat (UNE 48-173) ................... Resistent 
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     - Resistència a la calor (UNE 48-033) ............... Ha de complir 
- Resistència química: 
          - A l'àcid cítric al 10% ............................. 15 dies 
          - A l'acid làctic al 5% .............................. 15 dies 
          - A l'àcid acètic al 5% .............................. 15 dies 
          - A l'oli de cremar .......................... Cap modificació 
          - Al xilol ................................... Cap modificació 
          - Al clorur sòdic al 20% ............................. 15 dies 
          - A l'aigua .......................................... 15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)................. > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 3 h 
          - Totalment sec ........................................ < 8 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 55) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ............... Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les 
sals i als detergents. 
 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C ....................................... 1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ................. Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte ............................................... < 20 min 
     - Totalment sec ............................................. < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte ............................................... < 30 min 
     - Totalment sec ............................................. < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29) ........................ > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte ............................................... < 30 min 
     - Totalment sec ............................................ < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
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Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, 
sosa i sol.lucions bàsiques, als hidrocarburs (betzina, kerosé) 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 ........................................... >= 160 kp/cm2 
     - Compressió ........................................ >= 850 kp/cm2 
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 ...................................... < 1,7 kg/dm3 
     - Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC) ........ < 80% 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors 
            o pasta plàstica ............................ >= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors ............ >= 5000 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057) .................. Ha de complir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018) ........ Ha de complir 
     - Resistència a la immersió (UNE 48-144) ............ No s'observen 
      ................................................ canvis o defectes 
     - Resistència a la intempèrie (DIN 18363) ........... Ha de complir 
     - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015) ............. Ha de complir 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033) ............... Ha de complir 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos 
components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de 
poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 
i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
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- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 
i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 
i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS 
B8AZ - VERNISSOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vernís per a tractaments de fusta. 
S'han considerat els vernissos següents: 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, i amb additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt 
en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 
isocianat 
- 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 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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: 
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No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) >= 30°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88) >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte < 5 h 
          - Totalment sec < 12 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Adherència (UNE 48-032) <= 2 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) Danys moderats 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) >= 30°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88) >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte < 1 h 
          - Totalment sec < 10 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Adherència (UNE 48-032) <= 2 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?                                         ?A les 24 h? Al cap de 7 dies  ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Adherència al quadriculat:               ?  100%    ?     100%          ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Impacte directe o indirecte:             ?          ?                   ? 
?Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ? Bé       ? Ha de complir     ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
- Resistència a la càrrega concentrada 
       en moviment (UNE 56-814) Danys moderats 
     - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815) Danys petits 
     - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) Danys petits 
     - Resistència al ratllat (UNE 48-173) Resistent 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033) Fins a 250°C 
- Resistència química: 
          - A l'àcid cítric al 10% 15 dies 
          - A l'acid làctic al 5% 15 dies 
          - A l'àcid acètic al 5% 15 dies 
          - A l'oli de cremar Cap modificació 
          - Al xilol Cap modificació 
          - Al clorur sòdic al 20% 15 dies 
          - A l'aigua 15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla 15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29) 2 - 8 h 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C 1 - 2 h 
 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C 6 - 12 h 
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) >= 30°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88) >= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte < 30 min 
          - Totalment sec < 3 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Adherència (UNE 48-032) <= 2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat 
- 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 varnissos de dos 
components. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 
i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
MATERIALS PER A EMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Potector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i 
agents fungicides i insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 
- 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 
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- 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 
- Solució de silicona 
- 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 
- Polímer orgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics, impermeable, de 
resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
 
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'assecatge. 
     - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55) ................... < 60 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32).................. > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ...................................... 30 min - 4 h 
          - Totalment seca ...................................... < 12 h 
     - Rendiment per a una capa de 60 micres ................ > 10 m2/kg 
Característiques de la pel.lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
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 
 
EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Pigment ...................... >= 26% de mini de plom electrolític 
     - Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11) .... >= 99,6% 
     - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55) ................... < 50 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32).................. > 25°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) . > 3 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 1 h 
          - Totalment seca ....................................... < 6 h 
     - Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03) > 1,8 kg/dm3 
     - Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres ............. > 4 m2/kg 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, 
       oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68) ................ >= 150 h 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
 
EMPRIMACIÓ 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 ........................................ > 2,3 kg/l 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres ..................... > 4 m2/kg 
 
EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
pistola. 
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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 ....................................... > 1,73 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres ..................... > 4 m2/kg 
 
EMPRIMACIÓ 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 ....................................... > 1,35 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres ..................... > 4 m2/kg 
 
EMPRIMACIÓ 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'assecatge. 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte .......................................... < 30 min 
          - Totalment seca ....................................... < 2 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
 
EMPRIMACIÓ 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'assecatge. 
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte .......................................... < 15 min 
          - Totalment seca ....................................... < 1 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
     - Gruix de la capa .................................. 4 - 10 micres 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
 
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. 
 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola. Ha de impregnar be les superficies poroses sense deixar pel.lícula. 
Rendiment ..................................................... > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C ................................ < 1 h 
 
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 
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Resistència a la immersió (INTA 16 06 01) ................ Ha de complir 
 
POLÍMER ORGÀNIC: 
Temps d'assecatge ............................................ <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar ................................. > 8 h 
Pes específic ............................................... 1,3 kg/dm3 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador 
en la brea epoxi. 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos 
components. 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 
i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
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. 
 
VERNÍS PER A TRACTAMENTS DE FUSTA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vernís per a tractaments de fusta. 
S'han considerat els vernissos següents: 
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, i amb additius modificadors de la brillantor 
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt 
en dissolvents adequats 
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines 
hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un 
isocianat 
- 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 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
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VERNÍS GRAS: 
Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 
 
VERNÍS SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Rendiment per a una capa de 30 micres ....................... >= 5 m2/kg 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)................ >= 30°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)>= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 5 h 
          - Totalment sec ....................................... < 12 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ............. Danys moderats 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)................ >= 30°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)>= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ............................................. < 1 h 
          - Totalment sec ....................................... < 10 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ............... Danys petits 
- Adherència i resistència a l'impacte: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies  │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│───────────────────│ 
│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%          │ 
│─────────────────────────────────────────│──────────│───────────────────│ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                   │ 
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé       │ Ha de complir     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Resistència a la càrrega concentrada 
       en moviment (UNE 56-814) ......................... Danys moderats 
     - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815) ........ Danys petits 
     - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) ... Danys petits 
     - Resistència al ratllat (UNE 48-173) ................... Resistent 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033) ................ Fins a 250°C 
- Resistència química: 
          - A l'àcid cítric al 10% ............................. 15 dies 
          - A l'acid làctic al 5% .............................. 15 dies 
          - A l'àcid acètic al 5% .............................. 15 dies 
          - A l'oli de cremar .......................... Cap modificació 
          - Al xilol ................................... Cap modificació 
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          - Al clorur sòdic al 20% ............................. 15 dies 
          - A l'aigua .......................................... 15 dies 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Temps d'inducció de la mescla ........................... 15 - 30 minuts 
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29) ....... 2 - 8 h 
 
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
Temps d'assecatge a 20°C ....................................... 1 - 2 h 
 
VERNÍS FENÒLIC: 
Temps d'assecatge a 20°C ...................................... 6 - 12 h 
 
VERNÍS D'UREA-FORMOL: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir 
coàguls, pells ni dipòsits durs. 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)................ >= 30°C 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)>= 4 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte .......................................... < 30 min 
          - Totalment sec ........................................ < 3 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
- Ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 
       (INTA 16 06 05) < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Adherència (UNE 48-032) .................................... <= 2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat 
- 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 varnissos de dos 
components. 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat 
i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9C1 - TERRATZO LLIS 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa 
superior, l'estesa o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una 
capa de base o dors. 
S'han considerat els terratzos següents: 
- Terratzo llis 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants 
S'han considerat els usos següents (segons UNE 127-020 EX i 127-021 EX): 
- Ús interior 
- Ús exterior 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra 
molt fina, granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i 
colorants. 
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, 
sense colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més 
gruixuda. 
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni 
d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i 
entalles. 
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa 
superior, a causa de la utilització d'àcids per a suprimir els fins. 
Ha de tenir la cara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
Les seves característiques mesurades segons els assaigs establerts per la norma 
UNE 127-020 EX i 127-021 EX han de ser: 
- Ús interior: 
- Gruix de la capa superior (UNE 127-020 EX): 
- Paviment col.locat que ha de ser polit >= 8 mm 
- Paviment col.locat que no ha de ser polit >= 4 mm 
- Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦------¦-------------------------¦ 
¦Micro ¦         0 - 6           ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10          ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30          ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40          ¦ 
+--------------------------------+ 
- Absorció d'aigua (UNE 127-020 EX): 
- Absorció total <= 8% 
- Absorció per cara vista <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE 127-020 EX): 
- Mòdul resistent mitjà >= 5 MPa 
- Mòdul resistent individual < 4 MPa 
- Tensió de ruptura (UNE 127-020 EX): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦ Ús recomanat  ¦ Mides de la llosa ¦  Tensió de ruptura  ¦ 
¦               ¦      (cm2)        ¦ (Valor indiv.) (KN) ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦               ¦      <=1100       ¦         2,5         ¦ 
¦ Ús normal     ¦-------------------¦---------------------¦ 
¦               ¦      > 1100       ¦         3,0         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦               ¦      <=1100       ¦         3,0         ¦ 
¦ Ús intens     ¦-------------------¦---------------------¦ 
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¦               ¦      > 1100       ¦         3,9         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦               ¦      <=1100       ¦         3,6         ¦ 
¦ Ús industrial ¦-------------------¦---------------------¦ 
¦               ¦      > 1100       ¦         4,7         ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE 127-020 EX): 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Uso recomendado  ¦ Desgaste por abrasión (valor indiv) ¦ 
¦                  ¦                 (mm)                ¦ 
¦------------------¦-------------------------------------¦ 
¦  Uso normal      ¦                <=25                 ¦ 
¦------------------¦-------------------------------------¦ 
¦  Uso intenso     ¦                <=23                 ¦ 
¦------------------¦-------------------------------------¦ 
¦  Uso industrial  ¦                <=21                 ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
- Resistència a l'impacte (UNE 127-020 EX): 
+-----------------------------------------+ 
¦  Ús recomanat   ¦ Alçada de caiguda (H) ¦ 
¦                 ¦         (mm)          ¦ 
¦-----------------¦-----------------------¦ 
¦  Ús normal      ¦         400           ¦ 
¦-----------------¦-----------------------¦ 
¦  Ús intens      ¦         500           ¦ 
¦-----------------¦-----------------------¦ 
¦  Ús industrial  ¦         600           ¦ 
+-----------------------------------------+ 
- Ús exterior: 
- Gruix de la capa superior (UNE 127-021 EX): 
- Paviment col.locat que ha de ser polit >= 8 mm 
- Paviment col.locat que no ha de ser polit >= 4 mm 
- Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦------¦-------------------------¦ 
¦Micro ¦         0 - 6           ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10          ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30          ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40          ¦ 
+--------------------------------+ 
- Absorció d'aigua (UNE 127-021 EX): 
- Absorció total <= 6% 
- Absorció per cara vista <= 0,4 g/cm2 
- Resistència a flexió (UNE 127-021 EX): 
+--------------------------------------------------------+ 
¦    Classe     ¦ Valor mitjà per 4 ¦  Valor individual  ¦ 
¦               ¦   provetes (Mpa)  ¦      (Mpa)         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦       S       ¦       >=3,5       ¦       >=2,8        ¦ 
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦       T       ¦       >=4,0       ¦       >=3,2        ¦ 
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦ 
¦       U       ¦       >=5,0       ¦       >=4,0        ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 
- Tensió de ruptura (UNE 127-021 EX): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦               ¦     Càrrega mínima de ruptura (KN)      ¦ 
¦    Classe     ¦-------------------¦---------------------¦ 
¦               ¦    Valor mitjà    ¦  Valor individual   ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦       3       ¦       >=3,0       ¦       >=2,4         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦       4       ¦       >=4,5       ¦       >=3,6         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦       7       ¦       >=7,0       ¦       >=5,6         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦      11       ¦      >=11,0       ¦       >=8,8         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦      14       ¦      >=14,0       ¦      >=11,2         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
¦      25       ¦      >=25,0       ¦      >=20,0         ¦ 
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦ 
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¦      30       ¦      >=30,0       ¦      >=24,0         ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
- Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-021 EX): 
+---------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦   Valor individual (mm)   ¦ 
¦-----------¦---------------------------¦ 
¦     B     ¦          <=24             ¦ 
¦-----------¦---------------------------¦ 
¦     D     ¦          <=20             ¦ 
+---------------------------------------+ 
Toleràncies: 
- Toleràncies dimensionals: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 
¦-----------------------¦------------------------------------¦ 
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
- Rectitud d'arestes: 
- Ús interior (UNE 127-020 EX) ± 0,3% 
- Ús exterior (UNE 127-021 EX) no es requereix 
- Planor: 
- Ús interior (UNE 127-020 EX) ± 0,3% de la longitud de la diagonal en cares 
polides 
- Ús exterior (UNE 127-021 EX) ± 0,3% de la longitud de la diagonal en 
superfícies llises 
- Clivelles, esquerdes, depressions o 
       escrostonaments visibles a 2 m cap defecte en una mostra de 12 rajoles 
 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems >= 200 kg 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del 
fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127-020-99 EX "Baldosas de terrazo. Uso interior." 
* UNE 127-021-99 EX "Baldosas de terrazo. Uso exterior." 
 
 
 
B9G - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
B9GZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9GZ1210. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a l'execució de paviments de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Pols de marbre 
- Pols de quars de color 
- Pols de quars de color gris 
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó 
 
POLS DE MARBRE: 
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Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó. 
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb 
granulats blancs d'altra naturalesa. Els grans han de ser de granulometria fina i 
com més contínua millor. 
Mida dels grans <= 0,32 mm 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs 0 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) Nul 
Contingut de matèries perjudicials <= 2% 
Temperatura d'utilització (T) 5°C <= T <= 40°C 
 
POLS DE QUARS: 
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland CEM II-S/32,5 i productes químics 
catalitzadors de l'enduriment i eventualment colorants, per a utilitzar en 
l'acabat de paviments de formigó. 
El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o 
polièdrica amb la granulometria fina i com més contínua millor. 
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar 
el procés de cura. 
Mida del granulat 0,7 - 2 mm 
Quantitat de ciment per kg preparat 0,2 - 0,25 kg 
Duresa del granulat (escala de Mohs) 7 
Densitat 1,5 g/cm3 
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació 
adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir les característiques següents: 
     - Porositat de la base <= 3% 
     - Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005) 0,3 g/cm2 
     - Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001) 3 mm 
     - Comportament a l'atac d'olis i petrolis Ha de resistir 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col.locar prèviament al formigonament del 
paviment i formar junts de retracció del formigó. 
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir 
irregularitats. 
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no 
siguin les típiques línies d'una correcta extrusió. 
Densitat (UNE 53-020, mètode B) 1400 - 1500 kg/m3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h) >= 80°C 
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h) <= 14% 
Resistència a la tracció (UNE 53-141) >= 400 kg/cm2 
Allargament a trencament (UNE 53-141) >= 110% 
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141) >= 1 kgm 
Resistència a l'acetona (UNE 53-141) Sense esquerdes ni desmoronament 
Estabilitat dimensional (UNE 53-141) <= 2% 
Toleràncies: 
     - Gruix ± 0,5 mm 
     - Alçària ± 1 mm 
     - Pes ± 5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
POLS DE MARBRE: 
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb 
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
POLS DE QUARS: 
En el sac hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Data de preparació 
- Distintiu de qualitat, si en té 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
PERFIL BUIT DE PVC: 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb 
el terreny i de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
POLS DE MARBRE O DE QUARS: 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
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PERFIL BUIT DE PVC: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
B9H1 - MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats i pols mineral, prèviament 
escalfats, que es posa a l'obra a temperatura superior a l'ambient. 
S'han considerat totes les mescles contemplades a l'article 542 del PG 3/75. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o 
d'altres matèries estranyes. 
 
GRANULAT GROS: 
Ha de quedar retingut pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
Ha de procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural. 
Coeficient de neteja (NLT-172) < 0,5 
Adhesivitat per a mescla oberta o porosa: 
     - Immersió en aigua (NLT-166) > 95% de granulat totalment envoltat 
Característiques del granulat per a mescla densa, semidensa o grossa: 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) <= 25% 
 
GRANULAT FI: 
Ha de passar pel tamís 2,5 mm i quedar retingut pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat 
natural, o en part de sorrers naturals. 
El material que es trituri per a l'obtenció del granulat fi ha de complir les 
condicions exigides per al granulat gros. 
L'adhesivitat del granulat fi ha de complir, com a mínim, una de les prescripcions 
següents: 
     - Índex d'adhesivitat (NLT-355) > 4 
     - Pèrdua de resistència per immersió-compressió (NLT-162) <= 25% 
El granulat fi per a mescles poroses s'ha de subministrar en dos fraccions 
separades pel tamís 2,5 mm UNE 7-050. 
 
POLS MINERAL O FILLER: 
Ha de passar pel tamís 0,08 mm UNE 7-050. 
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de 
fabricació, o aportar-se a la mescla per separat. 
Si la totalitat del pols mineral és d'aportació, el pols mineral adherit als 
granulats després de passar pels ciclons ha de ser <= 2% de la massa de la mescla. 
La corba granulomètrica del pols mineral s'ha d'ajustar als límits següents (NLT-
151): 
+------------------------------+ 
¦     Tamís     ¦  Tamisatge   ¦ 
¦  (UNE 7-050)  ¦   acumulat   ¦ 
¦               ¦  (% en pes)  ¦ 
¦---------------¦--------------¦ 
¦   630 micres  ¦     100      ¦ 
¦   160 micres  ¦   80 - 100   ¦ 
¦    80 micres  ¦   50 - 100   ¦ 
+------------------------------+ 
Densitat aparent del pols mineral (NLT-176) (D) 0,8 <= D <= 1,1 g/cm3 
Coeficient d'emulsibilitat del pols mineral (NLT-180) < 0,6 
 
LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, 
per destilació, oxigenació o "cracking 
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, 
de manera que no formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús. 
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a 
baixes temperatures. 
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Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin 
seques o humides. 
Índex de penetració (NLT 181) >= -1 
  <= +1 
Solubilitat (NLT 130) >= 99,5% 
Contingut d'aigua (NLT 123) <= 0,2% 
Característiques físiques del betum original: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 
¦                                ¦-------------------------¦ 
¦         BETUM ORIGINAL         ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦ 
¦ (NLT 124)                      ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦ 
¦ (NLT 125)                      ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 182)                      ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Punt d'inflamació v/a          ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 127)                      ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 122)                      ¦     1      ¦    1       ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina: 
+----------------------------------------------------------+ 
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦ 
¦      RESIDU DE PEL.LÍCULA      ¦-------------------------¦ 
¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦ 
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦ 
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦ 
¦--------------------------------¦------------¦------------¦ 
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦ 
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦ 
+----------------------------------------------------------+ 
 
MESCLA BITUMINOSA: 
La corba granulomètrica de la mescla s'ha d'ajustar als límits següents: 
+---------------------------------------------------------------------+ 
¦     ¦               TAMISATGE ACUMULAT (% en massa)                 ¦ 
¦FUS  ¦                   (tamisos UNE 7-050)                         ¦ 
¦     ¦---------------------------------------------------------------¦ 
¦     ¦ 40¦ 25  ¦ 20  ¦12,5 ¦ 10  ¦  5  ¦ 2,5 ¦0,630¦0,320¦0,16¦0,08  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦D12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦72-87¦50-65¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 
¦D20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦47-62¦35-50¦18-30¦13-23¦7-15¦ 5-8  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦S12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦80-95¦71-86¦47-62¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦S20  ¦   ¦ 100 ¦80-95¦65-80¦60-75¦43-58¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦S25  ¦100¦80-95¦75-88¦60-75¦55-70¦40-55¦30-45¦15-25¦10-18¦6-13¦ 4-8  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦G20  ¦   ¦ 100 ¦75-95¦55-75¦47-67¦28-46¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 
¦G25  ¦100¦75-95¦65-85¦47-67¦40-60¦26-44¦20-35¦ 8-20¦ 5-14¦3- 9¦ 2-4  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦A12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦65-90¦50-75¦20-40¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 
¦A20  ¦   ¦ 100 ¦65-90¦45-70¦35-60¦15-35¦ 5-20¦     ¦     ¦    ¦ 2-4  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
¦P10  ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦80-90¦40-50¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦P12  ¦   ¦     ¦ 100 ¦5-100¦60-80¦32-46¦10-18¦ 6-12¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦-----¦---¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦----¦------¦ 
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¦PA10 ¦   ¦     ¦     ¦ 100 ¦70-90¦15-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
¦PA12 ¦   ¦     ¦ 100 ¦0-100¦50-80¦18-30¦10-22¦ 6-13¦     ¦    ¦ 3-6  ¦ 
+---------------------------------------------------------------------+ 
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de 
complir les prescripcions de l'article 542.4.1 del PG 3/75. 
Toleràncies: 
- Granulometria (inclòs el pols mineral): 
          - Tamisos superiors a 0,08 (UNE 7-050): 
               - Mescles no poroses ± 3% de la massa total de granulats 
               - Mescles poroses ± 2% de la massa total de granulats 
          - Tamís 0,08 (UNE 7-050) ± 1% de la massa total de granulats 
     - Lligant hidrocarbonat ± 0,3% de la massa total de granulats 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i 
estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per 
tal d'evitar el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral 
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes. 
* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras 
y puentes. 
* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente 
determinados preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras 
de carreteras y puentes 
* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan 
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes 
hidrocarbonados. 
* Ordre Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mescles bituminoses en 
calent. 
 
 
B9R - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
B9R3 - MOQUETES DE FIBRES VEGETALS 
 
 
1.DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Revestiment tèxtil de fibres vegetals, de pel tallat, teixida i adherida amb 
suport de làtex. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir vores desfilades, diferències de tonalitat, taques ni d'altres 
defectes superficials. 
El color i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes. 
Les vores han de ser rectes i paral.leles entre elles. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Material de suport de les fibres Làtex 
Gruix 8 mm 
Massa >= 3.200 g/m2 
Comportament electrostàtic Electrostàtic permanent 
Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040) >= 26 dB(A) 
Resistència tèrmica (DIN 52.612) <= 0,17 m2.K/W 
Resistència a l'abrasió <= 3,5 
 Estabilitat dimensional: 
      - Sense adherir <= - 3,1% 
     - Adherida <= - 0,5% 
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Toleràncies: 
      - Amplària >= Amplària nominal 
     - Gruix ± 0,5% 
     - Massa total/unitat de superfície Massa nominal ± 10% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles empaquetats. 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en lloc sec i ventilat. Sobre 
superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CA-88 "Condiciones Acústicas en los Edificios." 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
 
B9RZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a la col.locació de moqueta tensada sobre suport de feltre. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de fibres sintètiques conglomerades 
- Rastrells per a tensat de moquetes 
- Cinta termoadhesiva 
 
FELTRE: 
Feltre de fibres sintètiques conglomerades per a base de revestiment tèxtil 
col.locat tesat. 
No ha de tenir vores desfilades, taques ni d'altres defectes superficials. 
Les característiques i la textura han de ser uniformes a tota la superfície. 
Les vores han de ser rectes i paral.leles entre elles. 
Llargària del rotlle >= 10 m 
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques 
següents: 
- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 
- Estabilitat dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98.501) 
- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 
- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 
- Resistència al foc (UNE 23-727, UNE 23-102, LEITAT 98.542) 
Amplària >= 90 m 
Gruix 5 - 10 mm 
Toleràncies: 
     - Amplària i llargària >= Mides nominals 
     - Gruix ± 0,5% 
 
RASTRELL: 
LListó de fusta amb puntes d'acer incorporades a la cara superior per a tesar els 
revestiments tèxtils. 
Les puntes han d'estar inclinades en sentit contrari al del tesat del revestiment. 
Amplària 2,5 - 5 cm 
Gruix 0,5 - 1 cm 
 
CINTA: 
Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu. 
La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni falta de continuïtat d'adhesiu. 
Les vores han de ser rectes i paral.leles entre elles. 
La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es fongui després d'haver-li 
aplicat la planxa entre 15 i 25 s. 
Amplària >= 50 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FELTRE I CINTA: 
Subministrament: En rotlles empaquetats. 
A l'envàs hi han de constar les característiques del producte contingut. 
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RASTRELL: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es puguin produir danys. 
Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un lloc sec i ventilat. Sobre 
superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FELTRE: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
RASTRELL O CINTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FELTRE: 
NBE-CA-88 "Condiciones Acústicas en los Edificios." 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
 
RASTRELL O CINTA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U4 - SÒCOLS DE MATERIAL SINTÈTIC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sòcol de material sintètic, a base de sorra i pols de marbre aglomerats amb 
resines de polièster. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
No ha de tenir defectes superficials visibles. 
Els angles i les arestes han de ser rectes. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF 
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel 
fabricant. 
El gruix ha de ser constant. 
Toleràncies: 
- Llargària:  ± 1 mm 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s’alterin les 
seves característiques. 
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes. 
S’han d’apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAS - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES AÏLLANTS CONTRA EL FOC 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el 
bastiment i la porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta 
- Metàl.lica 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de 
contacte, ni falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac 
de fongs o insectes i en la porta metàl.lica no s'han d'apreciar senyals 
d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, 
col.locat a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la 
resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col.locada no ha de ser inferior a la qualitat 
inicial de la porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives 
requerides per la D.F. 
Components: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Material   │Característiques dels components                         │ 
│  porta     │                                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Fusta RF-30 │Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    │ 
│            │no tumescent                                             │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       │ 
│            │revestit de xapa                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Fusta RF-60 │Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     │ 
│            │de partícules                                            │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  │ 
│            │merats, protegit amb làmina no tumescent                 │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       │ 
│            │revestit de xapa                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Fusta RF-90 │Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       │ 
│            │ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    │ 
│            │làmina no tumescent a cada costat                        │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    │ 
│            │no tumescent                                             │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiments de base de fusta massisa protegit             │ 
│            │amb xapa no tumescent                                    │ 
│            │Bastiments de tauler de fibrociment o similar            │ 
│            │i tauler de partícules ignífug i xapat                   │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Metàl.lica  │Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   │ 
│            │amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      │ 
│            │mitjançant adhesiu ignífug                               │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Comportament al foc (UNE 23-802): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Resistència │Resistència │Estabilitat │Estanquitat │Paraflames  │ 
│  al foc    │  al foc    │  al foc    │  al foc    │            │ 
│   (RF)     │  (min)     │  (min)     │  (min)     │  (min)     │ 
│────────────│────────────│────────────│────────────│────────────│ 
│    30      │  >= 30     │  >= 30     │  >= 30     │  >= 30     │ 
│    60      │  >= 60     │  >= 60     │  >= 60     │  >= 60     │ 
│    90      │  >= 90     │  >= 90     │  >= 90     │  >= 90     │ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA 

65 
  

│   120      │  >= 120    │  >= 120    │  >= 120    │  >= 120    │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Dimensions de la finestreta .................................. >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta de una fulla 
Ample de la fulla ............................................ <= 120 cm 
Portes de dues fulles 
Ample de la fulla ............................................. >= 60 cm 
Toleràncies: 
     - Dimensions ............................................... ± 1 mm 
     - Gruix de la fulla ...................................... ± 0,5 mm 
     - Rectitud d'arestes ..................................... ± 1 mm/m 
     - Planor ................................................. ± 1 mm/m 
     - Torsió del perfil ........................................ ± 1°/m 
 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, 
plafons i material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no 
ha de ser superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de 
tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre 
les fustes emmetxades no ha de superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
 
PORTA METÀL.LICA: 
El bastiment i la porta ha d'estar formada per perfils i mecanismes metàl.lics. 
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements 
necessaris d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. 
Els muntants s'han d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer 
l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
     - Porta d'una fulla .......................................... >= 7 
     - Porta de dues fulles ....................................... >= 8 
Nombre de golfos: 
     - Porta d'una fulla .......................................... >= 2 
     - Porta de dues fulles ....................................... >= 4 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la 
porta i que la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons 
el nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, 
amb un punt de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, 
per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per 
tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl.lica, tot el 
conjunt haurà de tractar-se amb una emprimació antioxidant. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui 
rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
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BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC1K - MIRALLS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les 
seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures 
anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral.lelisme en les 
seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).No ha de tenir 
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, 
de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència 
deficient de les parts components. 
Pes: 
     - Gruix 3 mm 7,5 kg/m2 
     - Gruix 5 mm 12,5 kg/m2 
Duresa al ratllat (Mohs) >= 6,5 
Factor de reflexió (DIN 5036/1) >= 85% 
Recobriment de plata reflectora (DIN 5036/1) >= 0,7 g/m2 
Recobriment de coure protector (DIN 1238) >= 0,2 g/m2 
Gruix de les capes de pintura (DIN 1238) >= 50 micres 
Toleràncies: 
- Gruix i pes: 
????????????????????????????? 
? Gruix  ? Gruix  ?  Pes    ? 
? lluna  ? (mm)   ?(kg/m2)  ? 
? (mm)   ?        ?         ? 
????????????????????????????? 
?   3    ? ± 0,2  ? ± 0,5   ? 
?   5    ? ± 0,2  ? ± 0,5   ? 
????????????????????????????? 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol 
directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions 
d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% 
respecte de la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat 
sobre travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les 
especificacions de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE PVC 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües 
pluvials i residuals. Inclou els tubs corresponents a les connexions dels 
diferents aparells amb el baixant, caixa o pericó (petita evacuació), així com 
tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baixants i claveguerones penjats 
- Claveguerons soterrats 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual 
pertanyen. 
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com 
per a ventilació primària i secundària. 
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat 
en casos especials d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de 
tots els usos propis de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un 
tall perpendicular a l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per 
encolat o junt elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
 
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS: 
Característiques geomètriques: 
------------------------------------------------------------------------ 
¦         ¦           ¦           ¦          Gruix de paret            ¦ 
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦ Llargària ¦------------------------------------- 
¦Nominal  ¦ Diàmetre  ¦embocadura ¦     Sèrie F     ¦    Sèrie C       ¦ 
¦ (mm)    ¦ exterior  ¦   (mm)    ¦------------------------------------- 
¦         ¦   (mm)    ¦           ¦(mm) ¦Tolerància ¦(mm) ¦Tolerància  ¦ 
¦         ¦           ¦           ¦     ¦  (mm)     ¦     ¦  (mm)      ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
¦   32    ¦  + 0,3    ¦   23      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   40    ¦  + 0,3    ¦   26      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   50    ¦  + 0,3    ¦   30      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   75    ¦  + 0,3    ¦   40      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦   90    ¦  + 0,3    ¦   46      ¦ 1,9 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  110    ¦  + 0,4    ¦   48      ¦ 2,2 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  125    ¦  + 0,4    ¦   51      ¦ 2,5 ¦  + 0,5    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  160    ¦  + 0,5    ¦   58      ¦ 3,2 ¦  + 0,5    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦ 
¦  200    ¦  + 0,6    ¦   66      ¦ 4,0 ¦  + 0,6    ¦ 4,0 ¦  + 0,6     ¦ 
------------------------------------------------------------------------ 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) >= 490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114) No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020) 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114) Ha de complir 
Toleràncies: 
- Ovalació: 
----------------------------------------------------------------- 
¦Diàmetre ¦Tolerància de l'ovalació ¦ Tolerància de l'ovalació  ¦ 
¦Nominal  ¦en la llargària efectiva ¦a la zona de l'embocadura  ¦ 
¦ (mm)    ¦       (mm)              ¦         (mm)              ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,5             ¦         + 1,0             ¦ 
¦  32     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,5             ¦         + 1,0             ¦ 
¦  40     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,6             ¦         + 1,2             ¦ 
¦  50     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 0,9             ¦         + 1,8             ¦ 
¦  75     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
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----------------------------------------------------------------- 
¦         ¦       + 1,0             ¦         + 2,0             ¦ 
¦  90     ¦------------------------------------------------------ 
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦ 
----------------------------------------------------------------- 
 
CLAVEGUERONS SOTERRATS: 
Característiques geomètriques: 
------------------------------------------------------------------------- 
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦Longitud mínima embocadura ¦  Gruix de paret     ¦ 
¦Nominal  ¦ Diàmetre  ¦-------------------------------------------------- 
¦  (mm)   ¦ exterior  ¦    junt     ¦    junt     ¦nominal ¦tolerància  ¦ 
¦         ¦   (mm)    ¦   encolat   ¦   elàstic   ¦ (mm)   ¦  (mm)      ¦ 
¦         ¦           ¦     (mm)    ¦    (mm)     ¦        ¦            ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
¦ 110     ¦  + 0,4    ¦      48     ¦     66      ¦  3,0   ¦ + 0,5      ¦ 
¦ 125     ¦  + 0,4    ¦      51     ¦     71      ¦  3,1   ¦ + 0,5      ¦ 
¦ 160     ¦  + 0,5    ¦      58     ¦     82      ¦  4,0   ¦ + 0,6      ¦ 
¦ 200     ¦  + 0,6    ¦      66     ¦     98      ¦  4,9   ¦ + 0,7      ¦ 
¦ 250     ¦  + 0,8    ¦      74     ¦    138      ¦  6,1   ¦ + 0,9      ¦ 
¦ 315     ¦  + 1,0    ¦      82     ¦    151      ¦  7,7   ¦ + 1,0      ¦ 
¦ 400     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    168      ¦  9,8   ¦ + 1,2      ¦ 
¦ 500     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    198      ¦ 12,2   ¦ + 1,5      ¦ 
¦ 630     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    237      ¦ 15,4   ¦ + 1,8      ¦ 
¦ 710     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    261      ¦ 17,4   ¦ + 2,0      ¦ 
¦ 800     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    288      ¦ 19,6   ¦ + 2,2      ¦ 
------------------------------------------------------------------------- 
Resistència a la tracció (UNE 53-112) >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112) >= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332) No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) >= 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal <= 5% 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332) Ha de complir 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha 
d'haver les dades següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro 
de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados 
para evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas." 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la 
evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo." 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o 
residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de 
xapa d'acer, galvanitzada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per 
mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a 
l'obra. 
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El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o 
d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D) 5 <= D <= 50 cm 
Amplària >= 1,5 cm 
Gruix >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització) >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 
37-501. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha 
d'haver les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
BDW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 
especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 
desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 
les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FIBROCIMENT NT: 
UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación 
de edificios. Medidas, condiciones técnicas de suministro. 
 
DESGUÀS DE PVC: 
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* UNE-EN 1401-1 1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
BAIXANT DE PVC: 
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especif. para tubos,accesorios 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
BDY3 - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements 
especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a 
desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT 
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 
dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir 
les d'aquest en cap de les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 
d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 
dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FIBROCIMENT NT: 
UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación 
de edificios. Medidas, condiciones técnicas de suministro. 
 
DESGUÀS DE PVC: 
* UNE-EN 1401-1 1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
BAIXANT DE PVC: 
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la 
estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especif. para tubos,accesorios 
 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS 
SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ13 - LAVABOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
- Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 
suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial 
ceràmic, unit íntimament al suport 
 
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. 
, 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 sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la 
part de la peça que en posició instal.lada, es observable per una persona dreta a 
un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o 
neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col.locació del conjunt 
d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat 
complert, sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 
     - Resistència als acids ................. Cap reducció de brillantor 
     - Resistència als àlcalis ............... Cap reducció de brillantor 
     - Resistència a diferents agents quimics Sense alteracions d'aspecte 
     - Resistència a les taques ............ Sense reducció de brillantor 
      ...............................................o taques permanents 
     - Resistència als xoc tèrmic Sense signes visibles d'esquerdaments, 
      ....................................... escrostonaments o esquerdes 
     - Absorció d'aigua per la masa de porcellana ....=< 0,75% pes mostra 
     - Resistència a les càrregues estàtiques .................. 4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
     - Amplària (lavabo) ........................................ - 5 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 
col.locar en posició vertical. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
- Inodor per a suport mural o per col.locar sobre el paviment 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 
suport 
 
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 sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 
superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la 
fixació del seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 
     - Resistència als acids ................. Cap reducció de brillantor 
     - Resistència als àlcalis ............... Cap reducció de brillantor 
     - Resistència a diferents agents quimics Sense alteracions d'aspecte 
     - Resistència a les taques ............ Sense reducció de brillantor 
      ...............................................o taques permanents 
     - Resistència als xoc tèrmic Sense signes visibles d'esquerdaments, 
      ....................................... escrostonaments o esquerdes 
     - Absorció d'aigua per la masa de porcellana ....=< 0,75% pes mostra 
     - Resistència a les càrregues estàtiques .................. 4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en 
mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de 
fusta. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 
 
BJ16 - URINARIS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Urinaris d'alimentació integrada. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb un acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament 
al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt brillant, de color blanc, unit íntimament 
al suport 
 
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 sigui impermeable. 
Un cop instal.lat, les superfícies visibles han d'estar esmaltades. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a la 
seva superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un desguàs a la base i un orifici de connexió per al tub 
d'alimentació. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Alçària del tancament hidràulic >= 50 mm 
Resistència a les variacions de 
temperatura (UNE 67-001) No han d'aparèixer esquerdes ni escrostonaments 
Característiques físico-químiques, segons UNE 67-001 Ha de cumplir 
Resistència al xoc (amb una bola d'acer 
de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm) No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics 
(àcid nítric) No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 
S'ha de subministrar amb els elements de fixació mural i el connector per a ramal 
de plom quan sigui el cas. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 
* UNE 67-025-91 1M "Urinario mural sin sifón incorporado. Cotas de conexión." 
 
 
BJ1A - ABOCADORS 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
- Abocador 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al 
suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 
suport 
 
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 sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la 
part de la peça que en posició instal.lada, es observable per una persona dreta a 
un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o 
neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat 
complert, sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han 
de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 
     - Resistència als acids Cap reducció de brillantor 
     - Resistència als àlcalis Cap reducció de brillantor 
     - Resistència a diferents agents quimics Sense alteracions d'aspecte 
     - Resistència a les taques Sense reducció de brillantor 
      o taques permanents 
     - Resistència als xoc tèrmic Sense signes visibles d'esquerdaments, 
      escrostonaments o esquerdes 
     - Absorció d'aigua per la masa de porcellana =< 0,75% pes mostra 
     - Resistència a les càrregues estàtiques 4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
     - Dimensions - 10 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de 
col.locar en posició vertical. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 
 
 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o 
gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit 
íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit 
íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat 
superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió 
amb la banyera i l'altre per a col.locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells 
sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 
 
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. 
 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les 
superfícies llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 
80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts)No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat 
sota pressió de 60 g/cm2) ................. No ha de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant 
un colorant, eliminant-lo després) .. No ha de deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb una bola d'acer 
de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm) ...... No ha de deixar senyal 
Resistència als agents químics 
(àcid nítric) ............... No han d'aparèixer diferències de tonalitat 
 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport ....................................... 130 mm 
Alçària mínima del suport ........................................ 75 mm 
 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col.locació de cargols contra el 
parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol 
d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
d'altres defectes. 
Protecció de galvanització ................................. >= 275 g/m2 
Puresa del zinc .................................................. 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-
183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes. 
 
SIFÓ O MANIGUET: 
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Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment 
a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de 
tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre ........................................................ 110 mm 
Densitat (UNE 53-020) ................................ 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) ................... > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114) .................... >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114) .......................... >= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114) ......................... >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 
     - Ovalació a la longitud efectiva ........................ + 0,9 mm 
     - Diàmetre exterior mitjà ................................ + 0,3 mm 
Toleràncies per a maniguet: 
     - Ovalació a la longitud efectiva ........................ + 0,9 mm 
     - Diàmetre exterior mitjà ................................ + 0,4 mm 
 
REIXETA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu 
al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir 
esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a 
d'altres microorganismes. 
Pes específic .............................................. 0,92 gr/cm3 
Humitat ......................................................... < 0,1% 
Punt d'inflamació .............................................. > 225°C 
Punt de degoteig ................................................ + 60°C 
Temperatura de servei .................................... -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació .................................. -10°C - +40°C 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en 
mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de 
fusta. 
 
TAPATUBS I REIXA: 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
PASTA: 
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Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, SIFÓ I MANIGUET: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
PASTA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53-114-87 (2) 3R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados 
para evacuación de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo." 
 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS I PASTA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres 
d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta

 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
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- Automescladora 
- Temporitzada 
- Senzilla 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent , segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació 
Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 
de tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, 
una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Gruix del cos .................................................. >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment .................... >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment .................. >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)No han d'apareixer bombolles, 
exfoliacions, 
  ............................... picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551)No s'han de produir escames ni despreniments 
 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o automescladora), suau i 
precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu 
blau. 
En l'aixeta automescladora, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell 
i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a 
l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703) ....................... 0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans 
i després de la col.locació, a 16 bar (UNE 19-703)No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca 
tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE 19-703)No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador 
tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703)No s'han de produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703) ....... >= 6 N m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal.lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre 
d'entrada. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Temporitzada 
- Senzilla 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la 
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de 
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les 
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de 
Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg 
de tota la superfície. 
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de 
vermell per a l'aigua calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de 
regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703) 0,2 l/s 
Gruix del cos >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551) No han d'apareixer bombolles, 
exfoliacions, 
  picades o desaparicions de recobriment 
Adherència del recobriment (UNE 37-551) No s'han de produir escames ni despreniments 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans 
i després de la col.locació, a 16 bar (UNE 19-703) No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca 
tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE 19-703) No s'han de produir 
fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador 
tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703) No s'han de produir deformacions permanents 
 
AIXETA SENZILLA: 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703) >= 6 N m 
 
AIXETA TEMPORITZADA: 
Temps de sortida d'aigua 15 - 20 s 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal.lació i muntatge 
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Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
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. 
 
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D07A - FORMIGONS CEL.LULARS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment 
ni l'enduriment. 
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de 
complir les condicions següents: 
Densitat 300 - 400 kg/m3 
Resistència a la compressió >= 4 kg/cm2 
Conductivitat tèrmica <= 0,08 kcal/m h °C 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel.lulars, la temperatura ambient ha 
d'estar entre 5°C i 40°C. 
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col.locar de manera contínua. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
D07J - PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia. 
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa 
Shore C >= 50. 
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A) ........... 17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua .......................................... >= 5°C 
 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 
5°C i 40°C. 
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La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
18 - REVESTIMENTS 
186 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
1865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb taulers de fibres de fusta i 
resines sintètiques col.locades clavades o adherides. 
S'han considerat els gruixos següents: 
 - De 16, 19 i de 25 mm 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície 
plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esberlades, descantonades, trencades ni 
defectes superficials apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Toleràncies d'execució de la col.locació dels taulers: 
     - Replanteig parcial ± 2 mm 
     - Replanteig total ± 2 mm 
     - Planor ± 3 mm/2 m 
     - Aplomat ± 5 mm/3 m 
     - Ajust entre taulers ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans 
de fixar-les al suport. 
Els paraments de suport han d'estar sanejats, nets i sense humitat. Si cal, es poden 
repicar abans. 
Si el parament on s'han de clavar es preveu que hi hagi humitat, cal col.locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament de suport. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure 
passos per la circulació de l'aire per l'interior de l'espai buit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
      - Obertures <= 2,00 m2 No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació 
es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R3 - TRANSPORT DE TERRES A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E2R34237. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l’excavació, dins 
de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o camió 
     - Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a 
monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
CONDICIONS GENERALS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, 
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I 
TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació 
que la D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus 
que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 aquest plec, o qualsevol altre 
acceptat prèviament i expressament per la D.F. 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
     - Excavacions en terreny fluix: 15% 
     - Excavacions en terreny compacte: 20% 
     - Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 
 
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E2RA1200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb 
el tipus de residu. 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en 
un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de 
residu. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat 
del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus 
de residu al centre corresponent. 
RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LEY 10/1998 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
REAL DECRETO 108/1991 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
 
 
 
E61Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E61Z300H,E61ZQ025. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Elements auxiliars per a parets i envans d'obra de fàbrica col.locats a l'obra. 
S'han considerat els elements següents: 
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer 
col.locats amb el mateix morter de la paret. 
- Execució de travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable, col.locat amb 
fixacions mecàniques. 
- Col.locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets de diferents 
materials (formigó translúcid, blocs de morter de ciment o blocs de ceràmica alleugerida). 
- Col.locació de bastiments de perfil U de PVC rígid amb fixacions mecàniques, per a 
parets de vidre emmotllat. 
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina d'acer col.locat 
amb soldadura o fixacions mecàniques, si l'estructura es d'acer o amb fixacions mecàniques 
si és de formigó. 
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura amb fleix d'acer laminat en 
fred amb fixacions mecàniques. 
- Col.locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs de morter de ciment o de 
ceràmica alleugerida. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Travada de parets amb connector de fil d'acer inoxidable o amb rodó d'acer: 
          - Replanteig de la posició dels connectors 
          - Col.locació de l'element 
- Col.locació d'acer en barres corrugades per a l'armadura de parets: 
          - Neteja i preparació de les barres (retalls, doblegat, etc.) 
          - Col.locació de les barres 
          - Execució de les unions 
          - Col.locació dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments 
- Col.locació de bastiments de perfil U de PVC rígid: 
          - Replanteig de la posició i dels elements de fixació 
          - Fixació de l'element al suport 
- Muntatge d'ancoratge de tancament primari a l'estructura, amb platina o amb fleix 
d'acer: 
          - Replanteig de l'element sobre l'estructura 
          - Neteja de la base 
          - Fixació de l'element a l'estructura i després a la paret 
- Col.locació de formigó, abocat manualment, en parets de blocs: 
          - Neteja i preparació dels elements a on es fa l'abocada 
          - Abocada i compactació del formigó 
 
TRAVADA DE PARETS: 
El connector col.locat amb morter ha d'estar situat en el junt horitzontal de la paret i 
fixat amb el mateix morter de la paret. 
El connector col.locat amb fixacions mecàniques, ha de quedar fixat mecànicament en una 
paret i embegut en el morter del junt horitzontal de l'altre. 
Si el connector s'utilitza com a suport d'una paret, paredó o envà, la col.locació s'ha de 
fer a portell. 
En parets formades per peces foradades, el connector ha de coincidir amb els envanets 
interiors de la peça sobre la qual es recolza. 
La llargària desenvolupada del connector no ha de ser inferior al gruix total del 
tancament o divisió. 
Separació del connector a la cara exterior: 
     - En parets, paredons i envans per revestir ............... >= 1 cm 
     - En parets, paredons i envans vistos ..................... >= 2 cm 
 
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTORS COL.LOCATS AMB EL MATEIX MORTER DE LA PARET: 
Si el connector té la finalitat de suportar una de les parets per travar, ha de complir: 
- En parets construïdes amb peces d'argila: 
          - Quantitat de connectors ............................ >= 4/m2 
          - Separació dels connectors (en qualsevol direcció) .. <= 60 cm 
          - Ancoratge en parets i paredons ..................... >= 5 cm 
- En parets de blocs de morter: 
          - Separació horitzontal dels connectors.............. <= 60 cm 
          - Separació vertical dels connectors ......... <= dues filades 
 
COL.LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
Les armadures col.locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni 
altres substàncies perjudicials. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
 
COL.LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE FORMIGÓ TRANSLÚCID: 
La posició de les armadures ha de permetre el recobriment següent: 
     - Vidre sense cambra d'aire ............................... >= 1 cm 
     - Vidre amb cambra d'aire ................................. >= 2 cm 
Totes les barres han d'estar doblegades d'acord amb el perímetre, segons la llargària 
fixada per la D.F. 
La llargària de cavalcament ha de ser la fixada per la D.F. 
Cavalcament de les armadures horitzontals 
en el junt de dilatació i estanquitat .......................... >= 3 cm 
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COL.LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS DE BLOCS: 
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la 
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui 
superior a 0,1 mm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició de les armadures ................ ± 10 mm (no acumulatius) 
 
COL.LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID: 
El bastiment ha d'estar col.locat a tot el perímetre de la paret. 
Ha de quedar anivellat i aplomat. 
Cal que estigui ben ajustat a l'element previst per a la seva col.locació. 
Les unions dels costats han d'estar fetes de biaix i reforçades amb escaires. 
El perfil superior ha d'estar desprovist de l'ala d'una de les cares en un sol extrem. La 
llargària ha de ser la de l'emmotllat de la paret, més 15 mm. 
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques. La separació 
entre elles ha de ser l'adequada per a suportar les càrregues horitzontals. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig .............................................. ± 10 mm 
     - Nivell ................................................... ± 2 mm 
     - Horitzontalitat .......................................... ± 1 mm 
     - Aplomat ................................................ ± 2 mm/m 
 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER: 
La platina o el fleix ha de quedar sòlidament fixat a l'estructura mitjançant un dels seus 
plecs. 
La llargària desenvolupada de la platina no ha de ser inferior a 1,5 vegades el gruix de 
la paret. 
Els ancoratges han de quedar alineats segons un eix horitzontal que ha de ser paral.lel a 
la paret. 
La unió amb la paret s'ha de fer mitjançant un dels seus plecs, que ha de quedar 
completament embegut en el formigó del cèrcol, quan l'ancoratge és amb platina de dos 
plecs. 
L'ancoratge amb fleix o platina d'un plec, ha de quedar unit a l'estructura amb fixacions 
mecàniques i a la paret ha de quedar embegut en el morter del junt. 
La part superior de l'ancoratge ha de quedar enrasada amb el formigó del cèrcol. 
Un cop acabada la seva posada a l'obra se li ha de donar una protecció de pintura 
antioxidant segons les especificacions de la D.F. Ha de complir les condicions fixades a 
la seva partida d'obra. 
Ha de quedar perpendicular a l'eix de la paret i al de l'estructura respectivament. 
Separació horitzontal entre ancoratges .......................... <= 5 m 
Separació vertical entre ancoratges ............................. <= 4 m 
Llargària de l'ancoratge ......................................... 10 cm 
Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol................. 8 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Alineació .............................................. ± 2 mm/m 
     - Llargària de l'ancoratge ................................ ± 10 mm 
     - Penetració de l'ancoratge en el formigó del cèrcol ....... ± 10 mm 
 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL.LOCAT AMB SOLDADURA: 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, ni rebaves, estries o 
irregularitats que dificultin el contacte amb l'element a què s'han d'unir. 
Les condicions d'execució, disposició i ordre per realitzar les soldadures han de ser les 
establertes en els Art. 3.2.4, 3.2.9, 3.3 i 3.4 de la MV-104/1966. 
Característiques dels elèctrodes: 
- Resistència a la tracció del metall aportat: 
          - Acer A/42B .................................... >= 42 kg/mm2 
          - Acer A/52B .................................... >= 52 kg/mm2 
     - Allargament fins al trencament ........................... >= 22% 
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     - Resiliència ..................................... >= 5 kg x m/cm2 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària de les soldadures: 
          - Fins a 15 mm ...................................... ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm ..................................... ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm .................................... ± 2,0 mm 
          - Més de 150 mm ..................................... ± 3,0 mm 
 
COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la D.T. 
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col.locat. 
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats. 
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada................ >= 5°C 
Temperatura dels elements on es fa l'abocada .................... >= 0°C 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha 
de protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges i dels vents superiors a 50 
km/h. 
 
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR DE FIL D'ACER INOXIDABLE O AMB RODÓ D'ACER: 
El connector s'ha de posar alhora que s'aixeca l'obra de fàbrica. 
Abans d'iniciar la seva col.locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords. 
 
COL.LOCACIÓ D'ACER EN BARRES CORRUGADES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 
d'un mandrí. 
 
COL.LOCACIÓ DE BASTIMENTS DE PERFIL U DE PVC RÍGID: 
Abans d'iniciar la seva col.locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin 
necessaris per a un correcte acabat dels acords. 
 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA O FLEIX D'ACER: 
S'ha de fixar a l'estructura quan s'aixeca la paret, abans de formar el cèrcol. 
 
MUNTATGE D'ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI AMB PLATINA D'ACER COL.LOCAT AMB SOLDADURA: 
La soldadura a l'obra ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible 
de qualitat estructural bàsica. 
Els elèctrodes han d'estar secs i s'han de mantenir en el dessecador fins al moment 
d'utilitzar-los. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, d'òxids i de pintura, 
i cal tenir cura que quedin ben seques. 
 
COL.LOCACIÓ DE FORMIGÓ, ABOCAT MANUALMENT, EN PARETS DE BLOCS: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del 
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que 
es produeixin disgregacions. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRAVADA DE PARETS AMB CONNECTOR O ANCORATGE DE TANCAMENT PRIMARI: 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
ACER EN BARRES PER A L'ARMADURA DE PARETS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 
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- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la D.F. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com és ara retalls, lligams i cavalcaments. 
 
BASTIMENTS DE PERFIL DE PVC RÍGID: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
FORMIGÓ PER A PARETS DE BLOCS: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ANCORATGE COL.LOCAT AMB SOLDADURA: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
E65A - ENTRAMATS METÀL.LICS PER A DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb 
fixacions mecàniques, per a suport de plaques de cartó-guix. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels perfils 
- Col.locació, aplomat o nivellat i fixació dels perfils 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de definir un pla vertical paral.lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el 
gruix de les plaques que ha de suportar. 
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments 
dels quals arrenqui la divisòria. 
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. 
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres 
paraments, buits de pas, etc). 
La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de 
cobrir. 
La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre 
el dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els muntants necessaris i reforçar-lo amb 
escaires de 20 cm collats als muntants a nivell del terra i de l'acord amb el dintell. 
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl.lics o bé de fusta, en aquells 
punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisoria (radiadors, llibreries, 
etc). 
Distància entre les fixacions al parament ..................... <= 60 cm 
Distància de les fixacions extremes 
d'un perfil al parament més proper ................................ 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre les fixacions al parament ................ + 5 mm 
- Distància entre les fixacions extremes d'un perfil 
       al parament ............................................. ± 10 mm 
     - Replanteig ............................................... ± 2 mm 
     - Aplomat .............................................. ± 5 mm/3 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre 
s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, 
comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar. 
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 2,00 m2 ............................ No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 ............. Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2 ......................... Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació 
es compta a part. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E76 - MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
E763 - MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de 
cautxú sintètic no regenerat (butil). 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Adherides a la base amb adhesiu 
- Adherides a la base amb adhesiu i segellat de junts amb cordó de massilla 
- Semiadherides a la base amb franjes d'adhesiu 
- Sense adherir 
- Adherides a la base amb adhesiu i reforçades amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membranes adherides o semiadherides: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element separador 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació de la làmina 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Col.locació de les fixacions 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, 
arrugues, etc.). 
Ha de ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir 
amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar 
ben adherida en aquesta prolongació. L'extrem de la membrana ha de quedar encastat dins 
d'una regata o fixat al parament amb un perfil d'acabament. En ambdós casos aquesta unió 
ha de quedar segellada. 
Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. 
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S'admeten les unions fetes a fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa. 
Els acords de la membrana amb els elements singulars han de quedar reforçats segons les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Acords amb els paraments verticals: 
     - Angles >= 135° 
     - Radi >= 2 cm 
Cavalcaments: 
     - Fets a obra 8 cm 
     - Vulcanitzats >= 2,5 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivells ± 15 mm 
     - Cavalcaments ± 5 mm 
 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els 
elements que la traspassin. 
No ha de quedar tibada. 
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. 
Cavalcaments del feltre >= 5 cm 
 
MEMBRANA SEMIADHERIDA: 
Ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. 
L'amplària i separació de les bandes ha de ser la indicada en la D.T. o, en el seu 
defecte, la que estableixi la D.F. 
 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
Ha de quedar unida al suport amb adhesiu de cautxú sintètic en dissolució i amb fixacions 
mecàniques. 
Les fixacions han de ser estanques i han de quedar distribuïdes uniformement. 
El nombre i la separació entre les fixacions ha de ser l'indicat a la D.T. o, en el seu 
defecte, el que determini la D.F. 
 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície 
uniforme 
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre 5°C i 35°C. 
Característiques del suport: 
- Pendent: 
+----------------------------------------+ 
¦Forma de col.locació de   ¦   Pendent   ¦ 
¦la membrana               ¦             ¦ 
¦--------------------------¦-------------¦ 
¦Adherida o                ¦     >= 1%   ¦ 
¦semiadherida              ¦     <= 30%  ¦ 
¦--------------------------¦-------------¦ 
¦Sense adherir             ¦     <= 3%   ¦ 
¦--------------------------¦-------------¦ 
¦Clavada                   ¦     >= 30%  ¦ 
+----------------------------------------+ 
     - Planor ± 5 mm/2 m 
     - Resistència a la compressió >= 2 kp/cm2 
     - Humitat <= 5% 
Prèviament a l'execució de les unions entre làmines, s'han de netejar amb betzina les 
zones per unir. No s'han d'unir més de 3 làmines en el mateix punt. 
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. 
 
MEMBRANA ADHERIDA, SEMIADHERIDA O CLAVADA: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares 
dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
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L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui la làmina. 
 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
La col.locació de la membrana s'ha de començar per la part alta, per previndre l'entrada 
d'aigua sota la membrana. 
La membrana no s'ha de fixar perimetralment abans que estiguin fetes totes les unions. 
 
SEGELLAT DE JUNTS AMB MASSILLA: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada,etc). 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la 
unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7A - BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT 
E7A2 - BARRERES SINTÈTIQUES 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Formació d'una barrera de vapor/estanquitat amb una làmina de pòlietilè col.locada no 
adherida. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la 
superior. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cal reduir al màxim possible les discontïnuitats entre làmines. 
Amplària de la làmina col.locada >= 3 m 
Cavalcaments >= 10 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7B - LÀMINES SEPARADORES 
E7B1 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Làmina separadora col.locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 
s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments >= 5 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E7B2 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora col.locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre de polipropilè 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que 
s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments >= 5 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS 
E7C1 - AÏLLAMENTS AMORFS 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o 
projectat, amb materials sense forma especifica (granulats, escumes, formigons o morters). 
S'han considerat els tipus següents: 
- Aïllament en solera, inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat 
remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de vermiculita i ciment; formigó 
cel.lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida 
- Aïllament en revestiment de paraments de 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i 
escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i (ciment o escaiola) o morter de 
vermiculita i ciment, amb acabat remolinat 
- Aïllament projectat d'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà 
- Aïllament en reblert de cambres de 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita 
expandides; grànuls de poliestirè expandit o de suro; flocs de fibra de vidre; o escuma 
d'urea formol 
- Aïllament en solera de 10 a 20 cm de gruix amb argila expandida abocada en sec 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Aïllament en solera amb morter o formigó, o en revestiments de paraments: 
- Neteja i preparació del suport 
- Estesa del material 
- Execució de l'acabat 
Aïllament projectat: 
- Neteja i preparació del suport 
- Projecció del material en vàries capes 
- Curat 
Aïllament en reblert de cambres: 
- Repàs de les superfícies que limiten la cambra 
- Aplicació del material 
Aïllament en solera amb argila expandida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Abocat del material 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Dosificació del material aplicat: 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Components:         ?   Morter de     ?    Morter de        ?Formigó    ? 
?Contingut per m3    ?perlita i ciment ?vermiculita i ciment ?d'argila   ? 
?                    ?                 ?                     ?expandida  ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Argila expandida    ?       -         ?         -           ? 1000 l    ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Perlita expandida   ?    1000 l       ?         -           ?    -      ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Vermiculita         ?       -         ?      1200 l         ?    -      ? 
?expandida           ?                 ?                     ?           ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Ciment  ?solera     ?aprox. 300 kg    ?   aprox. 150 kg     ?120-150kg  ? 
?        ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Pòrtland?parament   ?   200-300 kg    ?   aprox. 150 kg     ?    -      ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Aigua   ?solera     ?aprox. 200 l     ?   aprox. 270 l      ?100-140 l  ? 
?        ????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?        ?parament   ?   280-290 l     ?   aprox. 270 l      ?    -      ? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Conductivitat tèrmica: 
     - Formigó d'argila expandida en solera <= 0,11 kcal/h m °C 
- Morter de perlita i ciment o morter de vermiculita 
       i ciment en revestiment de paraments <= 0,08 kcal/h m °C 
Resistència a la compressió: 
     - Morter de perlita i ciment en solera Aprox. 20 kg/cm2 
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     - Morter de perlita i ciment en paraments >= 13 kg/cm2 
     - Formigó d'argila expandida en solera >= 20 kg/cm2 
     - Morter de vermiculita i ciment en solera i paraments >= 5 kg/cm2 
     - Escuma de poliuretà Aprox. 2 kg/cm2 
Toleràncies d'execució: 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?Forma de col.locació de?  Planor   ? Aplomat    ?  Gruix  ? 
?l'aïllament            ?           ?            ?         ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?Revestiment de         ?± 10 mm/2m ? ± 10 mm/3m ?  - 1%   ? 
?paraments              ?           ?            ?  + 5%   ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?Solera                 ?     -     ?     -      ?  - 1%   ? 
?                       ?           ?            ?  + 2%   ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
?Projectat              ?     -     ?     -      ?  - 1%   ? 
?                       ?           ?            ?  + 5%   ? 
???????????????????????????????????????????????????????????? 
 
AÏLLAMENT EN SOLERA O EN REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La superfície del revestiment ha de tenir la planor i l'aplomat previstos. 
 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES: 
L'aïllament ha de ser continu i ha de reblir totalment la cambra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
AÏLLAMENT AMB MORTER O FORMIGÓ: 
La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense 
segregacions. 
S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment. 
Per al morter la temperatura de treball ha de ser >= 5°C. 
 
AÏLLAMENT EN SOLERA O REVESTIMENT DE PARAMENTS: 
El suport ha de ser net. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació. 
 
AÏLLAMENT PROJECTAT: 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 20 km/h i amb una humitat ambiental inferior al 
80%. 
El suport ha d'estar net i no hi ha d'haver matèries estranyes (pols, greixos, olis, 
etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant i la 
temperatura entre 10°C i 40°C. 
El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, pressions, del sol, de la humitat o 
d'altres accions que el puguin alterar. 
 
AÏLLAMENT EN REBLERT DE CAMBRES: 
El procés d'injecció s'ha de fer mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les 
instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra. 
S'ha de començar per la part inferior del parament. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits en aïllaments en solera o en 
revestiment de paraments, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueix 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueix el 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
 
AÏLLAMENT AMB MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA: 
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NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en 
los Edificios." 
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras 
de Construcción". 
 
AÏLLAMENT AMB FIBRA DE VIDRE: 
"Real Decreto 1637/86 Productos de fibra de vidrio". 
 
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació d'aïllament amb feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb morter 
- Amb adhesiu 
- Amb oxiasfalt 
- Fixades mecànicament 
- Sense adherir 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de l'element (retalls, etc.) 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col.loca no adherit. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Les plaques i els feltres han de quedar col.locats a tocar, les plaques han de quedar a 
trencajunt. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin 
ponts tèrmics. 
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la 
cara calenta de l'aïllament. 
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de 
color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. 
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats 
amb cinta adhesiva. 
Junts <= 2 mm 
 
PLAQUES COL.LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
Distància entre punts de fixació <= 70 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de ser net. 
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació. 
El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el 
puguin alterar. 
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb 
cinta adhesiva impermeable al vapor. 
 
PLAQUES COL.LOCADES AMB ADHESIU O AMB OXIASFALT: 
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 
PLAQUES COL.LOCADES NO ADHERIDES: 
S'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el 
desplacin. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 
     - Forats d'1 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Forats de més d'1 m2 Es dedueixen el 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
NBE CA-88 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los edificios." 
 
E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de junt de dilatació o treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Formació de caixetí per a junt de dilatació amb arrencada de paviment rígid o flexible 
de tauler amb repicat de fons amb mitjans mecànics, o amb retirada de reblert provisional 
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ" 
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents: 
- Junts de dilatació intern: 
          - Perfil elastomèric d'ànima circular 
          - Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega 
          - Placa de poliestirè expandit 
- Junts de dilatació externs: 
          - Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada 
          - Perfil de PVC amb forma d'U 
          - Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol 
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d'anima plana 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Caixetí amb arrencada de paviment: 
- Replanteig de les dimensions del caixetí 
- Tall del paviment 
- Repicat del fons o retirada de reblert provisional, en el seu cas 
- Neteja del fons del caixetí 
Junt amb perfil: 
- Col.locació del perfil en l'element per formigonar 
- Execució de les unions entre perfils 
Junt amb placa: 
- Col.locació de la placa en l'element per formigonar 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig ± 10 mm 
     - Coincidència eix perfil - eix junt ± 2 mm 
     - Amplària del junt de dilatació + 3 mm 
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
El caixetí per al junt de dilatació ha de tenir la fondària i l'amplària definides a la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, les especificades per la D.F. 
Les vores i el fons del caixetí han de ser nets i quan el paviment és rígid (formigó) no 
ha de tenir esquerdes. 
El fons ha de quedar pla i paral.lel a la superfície del tauler. 
Quan es repica el fons amb mitjans mecànics, la superfície del fons ha de tenir una 
rugositat suficient per assegurar l'adherència. 
 
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU": 
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista. 
En el cas del perfil col.locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar 
enrasat superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la D.T. o, a manca d'aquesta, 
l'especificada per la D.F. 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de 
poliestirè. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt. 
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc. 
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del 
perfil. 
 
JUNT AMB PLACA: 
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CAIXETÍ AMB ARRENCADA DE PAVIMENT: 
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Un cop realitzat el tall del paviment, cal eliminar completament el material entre talls, 
així com el reblert provisional, en el seu cas, i netejar el fons del caixetí. 
S'ha d'evitar tot tipus de trànsit fins que no s'hagi realitzat el tall del paviment. 
 
JUNT AMB PERFIL: 
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les 
disposicions de lligada i d'encofratge han de permetre que el perfil mantingui la seva 
posició durant el formigonament. 
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de 
l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. 
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems 
que s'han d'unir. 
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el 
transport, no puguin ser fetes a la fàbrica. 
 
JUNT AMB PLACA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMACIO DE CAXETI I JUNT AMB PERFIL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
JUNT AMB PLACA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una 
impermeabilització realitzada amb membrana. 
S'han considerat els elements següents: 
- Col.locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular de 50x50 mm, amb 
tacs d'expansió cada 75 cm 
- Formació de matarracó de 6 cm de radi amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra 
- Col.locació de làmina de neoprè de 4 mm de gruix per a protecció de membranes front a 
les càrregues puntuals 
- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb 
morter de ciment i acabat remolinat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació de raconera: 
- Replanteig 
- Col.locació de l'element 
Formació de matarracó amb morter: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter 
Col.locació de làmina de neoprè: 
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element 
Arrebossat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final 
 
COL.LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA: 
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió. 
Ha de ser contínua. 
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, 
seguint el mateix pendent. Ha de cobrir el junt de dilatació perimetral. 
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment. 
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Toleràncies d'execució: 
- Diferència de nivell entre 
       peces en extrems contingus ± 1 mm 
 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
 
COL.LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual. 
Ha de tenir la superfície prevista. 
 
ARREBOSSAT A BONA VISTA: 
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Gruix de l'arrebossat 1,1 cm 
Granulometria de la sorra del morter: 
??????????????????????????????????? 
?Tamís en mm ?% pes que hi passa  ? 
??????????????????????????????????? 
?   2,50     ?     100            ? 
?   1,25     ?    30-100          ? 
?   0,63     ?    15-70           ? 
?   0,32     ?     5-50           ? 
?   0,16     ?     0-30           ? 
?   0,08     ?     0-15           ? 
??????????????????????????????????? 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de l'arrebossat ± 2 mm 
     - Planor ± 5 mm/m 
     - Aplomat ± 5 mm/m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ: 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, 
un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i 
s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 
abans. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment. 
 
ARREBOSSAT: 
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució de l'arrebossat. 
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, 
o s'hagi adormit. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
RACONERA O MATARRACÓ: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
LÀMINA DE NEOPRÈ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2 com a màxim No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E7Z3 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Puntual 
- Lineal 
- Superficial 
S'han considerat els tipus de làmina següents: 
- Làmina bituminosa protegida o no 
- Làmina de PVC 
- Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Fixada amb adhesiu 
- Adherida amb oxiasfalt 
- Adherida en calent prèvia emprimació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'emprimació en el seu cas 
- Fixació de la làmina 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha de estar 
format per una banda recta i d'amplària constant. 
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la 
indicada a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la D.F. 
Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de 
làmines de cautxú-butil. 
El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície. 
Amplària del reforç lineal 50 cm 
Cavalcament: 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Tipus de reforç      ?        Cavalcament                      ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?   Puntual           ?         >= 10 cm                        ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?Lineal o superficial ? Vertical                      ?>=15 cm  ? 
?                     ? Horitzontal                   ?>=10 cm  ? 
?                     ? En elements de desguàs        ?>=10 cm  ? 
?                     ? Entre reforços de cautxú-butil?>=10 cm  ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Toleràncies d'execució: 
- Cavalcaments: 
          - Làmines bituminoses ± 20 mm 
          - Làmines de PVC o cautxú-butil ± 10 mm 
     - Amplària del reforç lineal ± 50 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre 5°C i 35°C. 
El suport ha de ser net. 
Característiques del suport: 
- Rugositats: 
          - Làmines bituminoses <= 1 mm 
          - Làmines de PVC <= 1/3 del gruix de la làmina 
     - Humitat <= 5% 
En el cas en que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha 
d'aplicar abans de col.locar el reforç. 
Els treballs no s'han de continuar fins que la emprimació s'hagi assecat. 
Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb 
benzina les zones a unir. 
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Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la 
temperatura d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de 
l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col.locació 
del reforç. 
El reforç col.locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les 
làmines no protegides, del sol. 
Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de 
condicions per a les membranes que es reforcen. 
El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en 
aplicar calor. 
En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 
160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. 
 
LÀMINES DE PVC O LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL COL.LOCADES AMB ADHESIUS: 
L'adhesiu s'ha d'aplicar a les dues cares dels elements per unir i s'ha de pressionar. No 
han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui el reforç. 
Si la col.locació és amb adhesiu de cautxú sintètic dispers en betum, aquest s'ha 
d'aplicar en calent a una temperatura < 250°C. Abans s'ha d'aplicar una mà d'emprimació al 
suport d'obra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LÀMINES BITUMINOSES: 
NBE QB-90 "Cubiertas con Materiales Bituminosos." 
* UNE 104-402-90 2R "Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con 
materiales bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y 
constitución." 
 
LÀMINES DE PVC: 
* UNE 104-416-92 "Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de policloruro de vinilo plastificado." 
 
LÀMINES DE CAUTXÚ-BUTIL: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o 
verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 
ciment ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat mestrejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
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- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 
 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat 
acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
     - Arrebossat esquerdejat ................................ <= 1,8 cm 
     - Arrebossat mestrejat o a bona vista ...................... 1,1 cm 
Arrebossat mestrejat: 
     - Distància entre mestres ............................... <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Tipus     │ Planor  │Aplomat a cada planta│    Nivell previst       │ 
│ arrebossat  │ (mm/m)  │en parament vertical │en parament horitzontal  │ 
│             │         │        (mm)         │         (mm)            │ 
│─────────────│─────────│─────────────────────│─────────────────────────│ 
│esquerdejat  │  ± 10   │          -          │           -             │ 
│─────────────│─────────│─────────────────────│─────────────────────────│ 
│A bona vista │  ± 5    │        ± 10         │          ± 10           │ 
│─────────────│─────────│─────────────────────│─────────────────────────│ 
│Mestrejat    │  ± 3    │        ± 5          │          ± 5            │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o mestrejat: 
     - Gruix de l'arrebossat .................................... ± 2 mm 

 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat o aplomat .............................. ± 2 mm/m 
      ..................................................... ± 5 mm/total 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es 
donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts 
afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments 
interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. Per als paraments 
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
 
ARREBOSSAT: 
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 
abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els 
paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les 
cantonades i als racons. 
Quan l'arrebossat és mestrejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben 
aplomades. 
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, 
o s'hagi adormit. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E812 - ENGUIXATS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Enguixats aplicats en paraments interiors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no 
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no 
- Formació d'aresta o de racó 
- Execució de reglada de sòcol 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enguixat a bona vista: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Enguixat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta o de racó: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície 
Execució de la reglada de sòcol: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
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- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-
ho fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes. 
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, 
aplomada. 
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els 
paraments. 
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons 
els paraments. 
El racó en mitja canya ha de ser una superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica 
els dos paraments. 
Gruix de l'enguixat ............................................. 1,2 cm 
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C): 

┌──────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus d'enguixat   │Duresa mitjana  │ 
│─────────────────────│────────────────│ 
│A bona vista         │   >= 50        │ 
│─────────────────────│────────────────│ 
│Reglejat o reglada   │   >= 55        │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol: 
     - Distància entre les mestres o tocs .................... <= 120 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Gruix de l'enguixat ...................................... ± 2 mm 
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │               │              Tipus enguixat              │ 
│  Parament   │               │──────────────────────────────────────────│ 
│             │               │    A bona vista    │      reglejat       │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│Vertical     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │          -          │ 
│             │               │────────────────────│─────────────────────│ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m       │ 
│             │───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│             │Aplomat /planta│     ± 10mm         │        5mm          │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│Corbat       │Curvatura      │± 5mm /plantilla 1m │± 3mm /plantilla 1m  │ 
│             │prevista       │                    │                     │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│Horitzontal  │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │          -          │ 
│             │               │────────────────────│─────────────────────│ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m       │ 
│             │───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│             │Nivell previst │      ± 10mm        │      ± 5mm          │ 
│─────────────│───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│Inclinat     │Planor         │   ± 1mm / 0,2m     │          -          │ 
│             │               │────────────────────│─────────────────────│ 
│             │               │   ± 10mm / 2m      │    ± 5mm / 2m       │ 
│             │───────────────│────────────────────│─────────────────────│ 
│             │Inclinació     │      ± 10mm        │      ± 5mm          │ 
│             │prevista       │                    │                     │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les 
mateixes exigides als paraments que els formen. 
 
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. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments 
interiors, hi hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim. 
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Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 
abans. 
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant 
dels forats i als sòcols. 
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix. 
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que 
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F. 
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 
 
ACABAT LLISCAT: 
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha 
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. 
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha 
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona 
de lliscat. 
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una 
pasterada feta amb aquesta finalitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENGUIXAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
Aquets 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 és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les 
quals formin part, d'acord amb els criteris següents: 
- Llargàries <= 1,00 m: No es dedueixen 
- Llargàries > 1,00 m: Es dedueix el 100% 
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E82 - ENRAJOLATS 
E823 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals interiors i 
arrimadors. 
S'han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada, rajola de valència o rajola reproducció de 
rajola existent 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de valència de diferents colors 
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 
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- 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. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, 
eventualment, colorants. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació <= 8 m 
Amplària dels junts de dilatació >= 10 mm 
Gruix del morter: 
+-----------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter  ¦ 
¦                ¦      (mm)        ¦ 
¦----------------¦------------------¦ 
¦    Morter      ¦     10 - 15      ¦ 
¦----------------¦------------------¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3       ¦ 
+-----------------------------------+ 
 
ENRAJOLAT: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la 
planor i l'aplomat previstos. 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Amplària dels junts 1 mm 
Toleràncies d'execució: 
     - Amplària dels junts ± 0,5 mm 
     - Planor ± 2 mm/2 m 
     - Paral.lelisme entre els eixos dels junts ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts 
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts 
       (amidada sobre els eixos dels junts) ± 2 mm/2 m 
 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la D.T. 
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: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar 
abans. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del 
morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures 
d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83 - APLACATS 
 
E844 - CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Cel ras realitzat amb plaques de guix laminat per quedar vistes o per a revestir, 
suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema 
sustentant de les plaques pot ser fix o desmuntable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col.locació i suspensió dels perfils de la trama 
- Col.locació de les plaques 
- Segellat dels junts 
Sistema desmuntable: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col.locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama 
- Col.locació de les plaques 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes 
apreciables en les làmines de paper. 
S'han de col.locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. 
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. 
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col.locar un perfil fixat a les parets, a tot el 
perímetre. 
Separació entre punts de suspensió <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ± 2 mm/m 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Alineació dels perfils ± 2 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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 
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* NTE-RTP/73 "Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de techos de placas." 
 
E84A - CELS RASOS DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Cel ras realitzat amb lamel.les o plaques metàl.liques o de PVC, suportades per un 
entramat de perfils, suspesos del sostre mitjançant platines regulables. El sistema 
sustentant de les plaques es desmuntable i l'entramat pot ser vist o ocult. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col.locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama 
- Col.locació de les lamel.les o les plaques 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces deformades, tacades o amb desperfectes en 
el seu recobriment. 
S'ha de col.locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
S'han de col.locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de 
l'entramat sigui l'exigida. 
Separació entre punts de suspensió ......................... <=  1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat ............ <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor ................................................. ± 2 mm/m 
     - Nivell .................................................. ± 10 mm 
     - Alineació dels perfils ............................... ± 2 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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 
 
* NTE-RTP/73 "Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de techos de placas." 
 
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS 
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIO: 
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb taulers de fibres de fusta i 
resines sintètiques col.locades clavades o adherides. 
S'han considerat els gruixos següents: 
 - De 16, 19 i de 25 mm 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.) 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
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- Segellat dels junts, cas que sigui necessari 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície 
plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esberlades, descantonades, trencades ni 
defectes superficials apreciables. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants. 
Toleràncies d'execució de la col.locació dels taulers: 
     - Replanteig parcial ± 2 mm 
     - Replanteig total ± 2 mm 
     - Planor ± 3 mm/2 m 
     - Aplomat ± 5 mm/3 m 
     - Ajust entre taulers ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, 
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació. 
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans 
de fixar-les al suport. 
Els paraments de suport han d'estar sanejats, nets i sense humitat. Si cal, es poden 
repicar abans. 
Si el parament on s'han de clavar es preveu que hi hagi humitat, cal col.locar una làmina 
impermeabilitzant entre la llata i el parament de suport. 
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure 
passos per la circulació de l'aire per l'interior de l'espai buit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
      - Obertures <= 2,00 m2 No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació 
es compta a part. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E89 - PINTATS 
E898 - PINTATS DE PARAMENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Pintat d'estructures de fusta 
- Pintat d'estructures d'acer 
- Pintat d'estructures de formigó 
- Pintat de paraments de fusta 
- Pintat de paraments d'acer 
- Pintat de paraments de ciment 
- Pintat de paraments de guix 
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat 
- Pintat de fusteria de fusta 
- Pintat de fusteria d'acer 
- Pintat d'elements de calefacció 
- Pintat de tubs d'acer 
- Pintat de tubs de PVC 
- Pintat de tubs de coure 
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- Pintat de tubs d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, amb aplicació, en el seu cas, 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'assecatge, 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 de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la D.F. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura 
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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 
defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 
5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 
frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb 
goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de 
les vetes i eliminar la pols. 
 
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i 
s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
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. 
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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: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Material superficie  │ Hivern  │   Estiu     │ 
│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│       Guix          │3 mesos  │   1 mes     │ 
│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│      Ciment         │ 1 mes   │ 2 setmanes  │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
     - Obertures <= 1 m2 ............................... No es dedueixen 
     - Obertures > 1 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 D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
     - Obertures <= 2,00 m2 ............................ No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 ............. Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2 ......................... Es dedueixen el 100% 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
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 
 
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
La superfície s'ha d'incrementar el 50% 
 
PINTAT DE BARANES I REIXES O D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
PINTAT DE TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E89A - PINTATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 
- Pintat d'estructures de fusta 
- Pintat d'estructures d'acer 
- Pintat d'estructures de formigó 
- Pintat de paraments de fusta 
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- Pintat de paraments d'acer 
- Pintat de paraments de ciment 
- Pintat de paraments de guix 
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat 
- Pintat de fusteria de fusta 
- Pintat de fusteria d'acer 
- Pintat d'elements de calefacció 
- Pintat de tubs d'acer 
- Pintat de tubs de PVC 
- Pintat de tubs de coure 
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat 
- 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 previa 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'assecatge, 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 de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la D.F. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura 
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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 
 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 
defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 
5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 
frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb 
goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de 
les vetes i eliminar la pols. 
 
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i 
s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
 
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. 
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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: 
+---------------------------------------------+ 
¦Material superficie  ¦ Hivern  ¦   Estiu     ¦ 
¦---------------------¦---------¦-------------¦ 
¦       Guix          ¦3 mesos  ¦   1 mes     ¦ 
¦---------------------¦---------¦-------------¦ 
¦      Ciment         ¦ 1 mes   ¦ 2 setmanes  ¦ 
+---------------------------------------------+ 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
     - Obertures <= 1 m2 No es dedueixen 
     - Obertures > 1 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 D.T 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
     - Obertures <= 2,00 m2 No es dedueixen 
     - Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2 Es dedueixen el 50% 
     - Obertures > 4,00 m2 Es dedueixen el 100% 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T 
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 
 
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T 
La superfície s'ha d'incrementar el 50% 
 
PINTAT DE PORTES CEGUES, BARANES I REIXES O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
PINTAT DE TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8A - ENVERNISSATS 
E8A8 - ENVERNISSATS DE PARAMENTS 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Preparació i aplicació d'un recobriment de vernís sobre superfícies de fusta mitjançant 
diferents capes aplicades en obra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a envernissar, amb aplicació, en el seu cas, de les capes de 
protecció necessàries i del tipus adequat segons la composició del vernís 
- Aplicació succesiva, amb els intervals de secatge necessaris, de les capes de vernís 
 
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. 
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A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però 
que s'hagin envernissat només les visibles. 
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment: 
?????????????????????????????? 
?Nombres de capes ? Gruix    ? 
?    d'acabat     ?(micres)  ? 
?????????????????????????????? 
?      2          ? >= 80    ? 
?????????????????????????????? 
?      3          ? >= 100   ? 
?????????????????????????????? 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
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. 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres 
defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 
5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a 
frondoses o fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les 
mateixes característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb 
goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de 
les vetes i eliminar la pols. 
El sistema d'aplicació del vernís s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del 
fabricant i l'autorització de la D.F. 
La primera capa de vernís s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons la duresa de la 
fusta i 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. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVERNISSAT D'ESTRUCTURES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 
ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
     - Obertures <= 1 m2 No es dedueixen 
     - Obertures > 1 m2 Es dedueix el 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
 
ENVERNISSAT DE FINESTRES, BALCONERES O PORTES VIDRIERES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T 
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 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E8Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
E8Z2 - ENLLATATS 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Enllatat de fusta en paraments verticals o horitzontals, amb llates col.locades cada 30 o 
60 cm i fixades mecànicament al suport o clavades sobre llates d'empostissar o candeles. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació 
- Fixació de les llates sobre el suport 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Les llates han de quedar fixades sòlidament al parament per mitjà de fixacions mecàniques. 
Si cal, s'han de col.locar sobre una reglada de morter mixt 1 : 2 : 10. 
S'han de clavar a tot el perímetre del parament a revestir. 
El conjunt de l'enllatat ha de formar una superfície plana i aplomada o horitzontal, 
segons els casos. 
Les llates han de quedar alineades. 
Amplària dels junts entre les llates 1 cm/2 m 
Distància entre els punts de fixació <= 50 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Distància entre els eixos de les llates ± 5 mm 
     - Planor ± 3 mm/2 m 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Verticalitat ± 3 mm/2 m 
     - Alineació entre llates consecutives ± 10 mm/m 
      <= 20 mm/total 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E9 - PAVIMENTS 
 
E93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93AA001. 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra 
- Humectació de les peces de terratzo 
- Col.locació del morter per a cada peça 
- Col.locació de les peces a truc de maceta 
- Neteja de la superfície acabada 
- Col.locació de la beurada 
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- Col.locació de la pasta allisadora 
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i 
anivellament amb morter de ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació dels junts 
- Col.locació del morter o formigó 
- Protecció del morter o formigó fresc i cura 
 
RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO: 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc. 
La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
      Celles <= 1 mm 
 
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA: 
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, 
fina, llisa i de porositat homogènia. 
Gruix <= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Gruix ± 1 mm 
     - Horitzontalitat ± 4 mm/2 m 
 
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB 
MORTER DE CIMENT: 
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser 
superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 
mm. 
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del 
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de 
fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) 
(mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre) >= 3 kg/mm2 
Resistència característica estimada del 
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Gruix ± 5 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
MORTER DE CIMENT: 
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
TERRATZO: 
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del 
morter. 
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. 
Després s'ha d'estendre la beurada. 
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada. 
 
PASTA ALLISADORA: 
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un 
grau d'humitat <= 2,5%. 
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA

116 
  

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és 
d'assecatge ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecatge lent. 
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és 
una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col.locar el paviment. 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 Es dedueix el 100% 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLOSA DE FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
RESTA D'ELEMENTS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
E9R - PAVIMENTS DE TÈXTILS 
E9R3 - ESTORES DE PÈL DE COCO 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
  
DEFINICIO: 
Revestiment de terra amb estora de pel de coco, amb marc de perfil d'acer col.locada amb 
fixacions mecàniques. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
 - Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del perfil d'acer 
- Col.locació de l'estora 
  
CONDICIONS GENERALS: 
El revestiment no ha de tenir taques ni d'altres defectes superficials. 
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. 
L'estora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana i llisa de 
textura uniforme. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la 
circulació principal. 
Tot el pèl ha d'estar col.locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a 
les portes la direcció del pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals 
amb entrades de llum el pèl estigui col.locat en la direcció de la llum. 
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl.liques fixades mecànicament 
al suport. 
Toleràncies d'execució: 
      - Nivell ± 5 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
     - Horitzontalitat Pendent <= 0,5% 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
  
El revestiment s'ha de col.locar quan el local estigui acabat i envidrat. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que 
s'exigeixin al revestiment acabat. 
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
Si es col.loca amb adhesiu, s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines amb un consum mínim 
de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. 
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El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9U - SÒCOLS 
E9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de les peces amb morter adhesiu 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar 
una superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un 
cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h 
abans i s'han de refer les parts afectades. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça. 
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s’ha d’utilitzar un 
morter adhesiu especial per a guix. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es dedueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Sòcol de fusta col.locat amb tacs d'expansió i cargols. 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
- Roure envernissat 
- Castanyer envernissat 
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- Pi per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la fusta de roure o de castanyer: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
En la fusta de pi: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Preparació de les peces del sòcol 
- Col.locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols 
 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol col.locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col.locar a tocar. 
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabó. 
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts 
entre les peces han d'estar massillats. 
Toleràncies d'execució: 
     - Nivell ± 5 mm 
     - Planor ± 4 mm/2 m 
      Celles <= 1 mm 
     - Horitzontalitat ± 2 mm/2 m 
     - Separació entre el sòcol i el revestiment del parament <= 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El sòcol s'ha de col.locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local 
estigui envidrat. 
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de 
ser net i ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%. 
 
FUSTA DE PI: 
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar 
amb paper de vidre  i s'han de preparar per a rebre la pintura d'acabat superficial. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CRITERI GENERAL: 
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim Es dedueix el 50% 
     - Obertures de més d'1,00 m d'amplària Es dedueix el 100% 
 
FUSTA DE PI: 
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z2A100. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Operacions per l'acabat de paviments de terratzo o pedra. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Rebaixat 
- Polit 
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- Abrillantat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el rebaixat: 
- Rebaixat del paviment acabat 
En el polit: 
- Polit del paviment acabat 
En l'abrillantat: 
- Abrillantat del paviment acabat 
En el rebaixat, polit i abrillantat: 
- Rebaixat del paviment 
- Polit 
- Abrillantat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor del paviment un cop rebaixat .................. ± 4 mm/2 m 
      ................................................... Celles nul.les 
 
REBAIXAT: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la 
superfície adequada per a ser polida posteriorment. 
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Marques del rebaix ........... <= 1% de rajoles sobre la totalitat 
 
POLIT: 
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la 
superfície adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes. 
 
ABRILLANTAT: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo o de 
pedra, per tal de donar-li l'acabat final de recepció. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, 
diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions 
amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment. 
 
REBAIXAT: 
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col.locació del paviment. 
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, 
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix. 
 
POLIT: 
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col.locat el paviment. 
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant 
l'operació de rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra 
abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície 
completament preparada. 
 
ABRILLANTAT: 
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit. 
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2. 
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la 
segona s'ha d'aplicar un líquid metal.litzador d'abrillantament. 
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En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins 
que la superfície que es tracta estigui completament seca. 
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la 
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
     - Obertures d'1,00 m2, com a màxim ................ No es dedueixen 
     - Obertures de més d'1,00 m2 .................... Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de 
formigó existents, o soldades a perfils d’acer. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 
     - Paviments de formigó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Tallat i doblegat de l'armadura 
     - Neteja de les armadures 
     - Neteja del fons de l'encofrat 
     - Col·locació dels separadors 
     - Muntatge i col·locació de l'armadura 
     - Subjecció dels elements que formen l'armadura 
     - Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les 
indicacions de la EHE i la UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les 
que s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni 
d'altres substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció 
nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin 
que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la 
menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui 
superior a 0,1 mm. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord 
amb els procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller 
amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos 
en la D.T. i autoritzats per la D.F. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha 
de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura. 
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Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin 
la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un 
lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan 
les armadures estiguin a l’encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de 
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, 
excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de 
ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el  formigó armat, segons el 
que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma. 
Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició 
dins la peça i llargària de les barres a de seguir les prescripcions de la EHE, article 
66.5. 
Toleràncies d'execució: 
     - Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 
l'especificat en la UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre 
en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el 
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832. 
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, 
>= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm 
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim 
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx 
(Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre major) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
     - Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
     - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
     - Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
     - Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut 
d'un mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir 
fissures ni filtracions al formigó. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA

122 
  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i 
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris 
següents: 
     - El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
     - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa 
de la D.F. 
     - El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra 
com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 
l’element compost) 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes. 
 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
EAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, 
frontisses, pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col.locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
     - Horitzontalitat .......................................... ± 1 mm 
     - Aplomat .................................................. ± 3 mm 
     - Pla previst de la fulla respecte al bastiment ............. ± 1 mm 
     - Posició de la ferramenta ................................. ± 2 mm 
 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment ................... <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment ...................... >= 0,2 cm 
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  ........................................................... <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment ......................... >= 3 
 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment .................. >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment ................... >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment ................... <= 0,2 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constructiu. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
EAS - TANCAMENTS PRACTICABLES AÏLLANTS CONTRA EL FOC 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació de porta tallafoc de fusta o metàl.lica, d’accionament manual o automàtic per 
termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles corredisses 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col.locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
     - Anivellament ............................................. ± 1 mm 
     - Aplomat .........................................<= 3 mm (enfora) 
 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col.locació dels mecanismes d'obertura....... 1 m ( ± 50 mm ) 
 
PORTES DE FULLES CORREDISSES: 
Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes d'accionament manual, 
o inclinades amb una pendent cap el punt mitjà de la porta >= 2%, en les d'accionament 
automàtic, i han de ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricats per tal 
de facilitar el desplaçament de les fulles. 
Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total de les fulles, 
sense disminuir en cap punt l'amplària real de la via d'evacuació. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats 
han de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i 
les fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les 
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frontisses de les fulles. 
En les portes de fulles corredisses, l'ajustatge de les cares de contacte entre els 
perfils tallafocs i les fulles s'ha de regular amb la posició dels topalls de les guies. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en 
los Edificios." 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC1K - MIRALLS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació de mirall. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Adherit sobre tauler de fusta 
- Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu i col.locació del mirall 
- Neteja final 
Col.locació amb fixacions mecàniques: 
- Neteja del suport 
- Replanteig dels punts de fixació 
- Col.locació del mirall 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col.locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat. 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col.locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes 
superficials a la cara vista ni a la posterior. 
Distància entre els miralls >= 1 mm 
 
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura 
de protecció del mirall. 
 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte 
directe amb el mirall. 
Distància dels forats de subjecció al perímetre >= 5 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col.locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
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ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Baixants d'instal.lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC, fibrociment NT, planxa 
galvanitzada, planxa galvanitzada prelacada, coure, zinc titani i amb peces de ceràmica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Baixants amb tub: 
- Col.locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col.locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
Baixants amb peces de ceràmica: 
- Col.locació de les peces 
- Unió de les peces amb morter 
- Col.locació d'accessoris 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona (si es 
tracta de PVC) i la resta a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més 
gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla. 
Els trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub >= 2 
Distància entre les abraçadores <= 150 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Desploms verticals <= 1% 
      <= 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc titani o de coure. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també 
amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc titani o coure. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 
Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de 
les peces especials a col.locar. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, 
de sortida vertical o horitzontal, col.locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Col.locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu 
moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de 
ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una 
pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de 
cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Nivells ................................................. ± 10 mm 
      ...................................... Ha de coincidir amb el bidet 
     - Horitzontalitat .......................................... ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
EJ16 - URINARIS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'urinari de porcellana o gres esmaltat, amb 
evacuació directa o sifònica i alimentació integrada. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Amb fixacions murals 
- Sobre el paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'urinari a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'urinari instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'urinari ha de 
ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
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La connexió entre la sortida de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer mitjançant una 
peça d'enllaç de llautó soldada al ramal i enroscada a un maniguet de regulació, amb junts 
de cautxú per garantir l'estanquitat del conjunt. 
La separació entre urinaris col.locats pot variar de 600 a 770 mm segons el tipus 
d'enrajolat del local. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Horitzontalitat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
COL.LOCAT SOBRE PAVIMENT: 
L'urinari ha d'assentar-se sobre les vores de la base, sense encastar la cubeta en el 
morter. No ha de substituir-se el morter per guix o ciment. 
 
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MURALS: 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ1A - ABOCADORS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana 
vitrificada, col.locat amb suports murals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de 
ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la D.F. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la 
pasta de segellar. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 10 mm 
     - Horitzontalitat ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 
EJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, 
a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Nivell .................................................. ± 10 mm 
 
FLUXOR: 
Ha d'estar ben roscat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el 
seu correcte accionament. 
 
MECANISME PER A CISTERNA: 
Ha d'estar ben roscat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un 
bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
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El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
 
 
EJ26 - AIXETES I ACCESSORIS PER A URINARIS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, 
a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Nivell .................................................. ± 10 mm 
 
FLUXOR: 
Ha d'estar ben roscat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el 
seu correcte accionament. 
 
MECANISME PER A CISTERNA: 
Ha d'estar ben roscat. 
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S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un 
bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
EJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, 
a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra 
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Nivell ± 10 mm 
 
FLUXOR: 
Ha d'estar ben roscat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el 
seu correcte accionament. 
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MECANISME PER A CISTERNA: 
Ha d'estar ben roscat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari. 
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un 
bon acord amb el revestiment. 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
 
 
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 
EJ46 - ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS 
 
  
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
  
DEFINICIO: 
Accessoris per a banys adaptats, de tub d'alumini, col.locat amb fixacions mecàniques. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
 - Replanteig de la posició de l'element 
- Encastat de l'element mitjançant dos suports com a mínim 
- Col.locació dels junts corresponents de l'aparell 
  
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'assegurar una sujecció sòlida i segura. 
L'aparell col.locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel 
qual es destina sigui l'òptim. 
Les barres de suport han d'estar col.locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè 
permeti agafar-s'hi amb força en la trans ferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col.locats a una alçada no superior a 1,40 m 
i no inferrior a 0,40 m. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
 Distància de l'element a la pared >= 2,5 cm 
 Toleràncies d'instal.lació: 
 - Posició ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical) ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal) ± 3 mm 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
 
 L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
 Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 
promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació 
del Codi d'accessibilitat. 
 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ13 - LAVABOS 
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o 
de planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser 
la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Si el lavabo es col.loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb 
el sistema indicat pel fabricant. 
Si la col.locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat 
sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre 
el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb 
cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Nivell .................................................. ± 10 mm 
     - Caiguda frontal respecte al pla horitzontal.............. <= 5 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B - MATERIALS 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13119B,BD13129B,BD13139B,BD13179B,BD13159B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins 
dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior 
de l’edifici o per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 
l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s’afegeixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
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     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s’ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al 
que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord 
amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B100,BDW3B200,BDW3B300,BDW3B700,BDW3B500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B100,BDY3B200,BDY3B300,BDY3B700,BDY3B500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 
BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
BEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEK1U002,BEK1X001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de 
perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de 
muntatge. 
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor 
metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al 
bastiment de muntatge. 
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser:  Llargària x Alçària 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
BEKB - DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEKB060R,BEKB060Q,BEKBU60N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Difusors rotacionals quadrats o circulars, destinats a provocar un efecte de remolí a la 
sortida del flux d’aire. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, 
fissures o senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació. 
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als 
propis de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a 
conseqüència del règim normal de funcionament. 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu. 
No pot tenir peces soltes al seu interior. 
Han d’estar formats per: 
- Caixa de planxa d’acer galvanitzat (plènum) amb o sense aïllament tèrmic sobre la que hi van 
muntats els elements de suport, la boca de connexió i la comporta de regulació si és el cas 
- Element difusor amb dispositius de fixació per al muntatge sobre el plènum i amb els 
elements d’acabat necessaris per a l’adaptació al fals sostre 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios 
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BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEM3R100,BEM3R101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic. 
Han d'estar formats per: 
- Hèlix impulsora 
- Motor elèctric 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la 
mateixa. 
En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos 
cilíndric, que ha de servir d'element de fixació de conjunt, amb una placa frontal. 
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc 
concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de connexió elèctrica. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Característiques tècniques: 
+-------------------+ 
¦ Cabal ¦ Potència  ¦ 
¦ (m3/h)¦    (W)    ¦ 
¦-------¦-----------¦ 
¦   100 ¦   <= 20   ¦ 
¦   160 ¦   <= 35   ¦ 
¦   250 ¦   <= 50   ¦ 
¦   450 ¦   <= 40   ¦ 
¦   600 ¦   <= 45   ¦ 
¦   900 ¦   <= 65   ¦ 
+-------------------+ 
Nivell sonor:  <= 45 dB (A) 
Material de construcció:  Plàstic injectat 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats en capses de cartró. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BEY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEY5B000,BEYK8000,BEYKE000. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA
 
 

10 
  

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
 
 
BEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BEZG4001,BEZG4002,BEZG4003,BEZG4000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per a radiadors. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Taps cecs 
- Taps amb reducció 
- Purgadors manuals 
- Purgadors automàtics 
- Aixetes 
- Detectors de sortida 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a emissors (per aigua) i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG1A - ARMARIS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG1AX0A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta. 
S'han considerat els tipus de serveis següents: 
- Interior 
- Exterior 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de 
portar tapetes amb junt d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°. 
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra. 
Gruix de la xapa d'acer:  >= 1 mm 
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent. 
INTERIOR: 
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció. 
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324):  >= IP-427 
EXTERIOR: 
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjantçant perfils adequats i amb junts 
d'estanquitat que garanteixin el grau de protecció. 
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324):  >= IP-557 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG415899,BG41589B,BG415DJB,BG415FJ9,BG415DJF,BG415GKL. 
 
 
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 
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 ú s 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 
per fil 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 
sí mbol 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. 
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 p arts no fixes de l’interruptor. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
per fil 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 
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- 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 aï llant 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 
de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el 
perfil. 
 
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 
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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 
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 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42429H,BG4242JH. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia 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: 
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) 
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- 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 
AUTOMÀ TICS 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 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor 
automàtic 
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- 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 
AUTOMÀ TICS 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. 
 
 
BG4R - CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG4R4005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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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". 
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. 
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 potencia 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 
 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 y 
combinados fusibles. 
 
 
BG6 - MECANISMES 
BG63 - ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BG63UT01. 
 
 
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. 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
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 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
 
BG7 - DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
BG70 - MINUTERIES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG70001N. 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIO: 
Interruptor temporitzat unipolar (minuteria). 
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CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. Ha de ser de 
construcció modular. 
Ha de dur un sistema de fixació per pressió. 
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Tensió nominal ............................................... 220/380 V 
Freqüència ....................................................... 50 Hz 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels 
raigs del sol. 
 
L'interruptor ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin 
les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Referència del tipus de fabricant 
- Número de mida 
- Tensió nominal i naturalesa del corrent 
- Intensitat nominal 
- Poder de curt circuit 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW42000,BGW41000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors manuals i protectors de sobretensions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de 
protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH25 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES PER A LÍNIA CONTINUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH25R021,BH25R022,BH25R023,BH25R024,BH25R025. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, 
per a línia contínua, sense difusor o amb difusor metàl·lic de lamel·les, per a 1 o 2 tubs 
fluorescents de 36 o 58 W, A.F. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió. 
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola 
persona. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
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. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’haver marcada la següent 
informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa que s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària 
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Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del tipus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
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 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la 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 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equip auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
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 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
BH6 - LLUMENERES D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO 
BH61 - LLUMENERES D'EMERGENCIA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61X02N. 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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, 
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 ............................................ 220 V 
     - Freqüència ....................................................... 50 Hz 
Superfície il.luminada (m2): 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus         │Incandescència │Fluorescència  │ 
│──────────────│───────────────│───────────────│ 
│Flux (lumens) │ 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 20-062) ....................... >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20-324) .................... IP-223 
Aïllament (R.E.B.T.) .............................................. Classe II A 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 

Els fluorescents han d'anar marcats segons la 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 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
* UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones." 
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
UNE_EN 60968-93 "Lámparas con balasto propio para sevicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad." 
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares." 
UNE_EN 60928-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad." 
UNE_EN 60924-94 "Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad." 
UNE 20-062-93 1R "Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento." 
UNE 20-392-93 1R "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento." 
 
FLUORESCÈNCIA: 
* UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia." 
 
 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BHW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMENERES D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHW61000. 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització o de comandaments a 
distància autonoms. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries,  i 
no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de 
les seves aplicacions. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ8 - ELECTRODOMÈSTICS 
BQ8A - EIXUGAMANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ8AU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS. 
 
Eixugamans elèctric. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Quan l’aparell arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de 
la normativa, la seva recepció s’ha de realitzar comprovant únicament les seves 
característiques aparents. 
Motor: 100 W. 
Calefactor: 1800 W. 
Dimensions mínimes:  
- Alçada: 300 mm. 
- Amplada: 220 mm. 
- Profunditat: 65 mm. 
Temporitzador: 45”. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: S’han de subministrar embalats a caixes amb una placa d’identificació amb la 
següent informació: 
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- Nom del fabricant. 
- Potència. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie 
 
3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT. 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
ED11 - DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED111B11,ED111B21,ED111B31,ED111B71,ED111B51. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de plom o PVC, des de l'aparell fins al baixant, caixa 
sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El ramal muntat ha de ser estanc. 
No han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla elàstica. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Si un desguàs de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de soldar al seu extrem un anell de 
llautó. La connexió ha de portar interposat un anell de cautxú i ha de quedar segellada amb 
massilla elàstica. 
Pendent:  >= 2,5% 
Radi interior de les curvatures:  >= 1,5 x D tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés d’instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
EED - EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT 
EEDE - UNITATS INTERIORS PER A CONDUCTES D'EQUIPS DE CABAL VARIABLE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEDEC063,EEDEC032. 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
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Equips de cabal variable de refrigerant. 
S’han considerat els següents tipus d’aparells: 
     - Unitats interiors per a conductes muntades superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
     - Preparació de la zona de treball 
     - Replanteig de la unitat d’obra 
     - Fixació de l’aparell a la bancada o al suport 
     - Connexió a la xarxa elèctrica 
     - Connexió al circuit de control 
     - Connexió dels tubs del circuit frigorífic 
     - Connexió a la xarxa de drenatge 
     - Posada en marxa del equip 
     - Prova de servei 
     - Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc. 
En els aparells connectats a conductes, a més: 
     - Connexió al conducte 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar fixada sòlidament a l’estructura de suport pels punts previstos a la documentació 
tècnica del fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s'han de 
transmetre vibracions ni sorolls a l’estructura de suport. 
Tots els materials que intervenen en la instal.lació han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s’han d’instal.lar en llocs visibles i 
fàcilment accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal.lació, 
particularment quan compleixin funcions de seguretat. 
Les parts de l’equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d’estar situades 
en emplaçaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments mínims més 
exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i les recomanacions del fabricant. 
Per aquells equips proveïts d’elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s’ha de 
preveure un sistema de fàcil accés per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. 
La situació exacte d’aquests elements d’accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i 
quedarà reflectida en els plànols finals de la instal.lació. 
Les parts mòbils de l’aparell, com ara ventiladors i comportes, s’han de poder moure 
lliurement sense entrar en contacte amb elements de l’obra, el conducte o la pròpia 
instal.lació. 
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de 
control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les instruccions tècniques del 
fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d’obra. 
La instal.lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. 
En cas d’anar muntada sota una canal, aleshores han d’anar en compartiments diferents. 
Les connexions elèctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexió. 
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop 
acabades les feines de muntatge. 
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats 
mitjançant pressió de cargol als borns de connexió. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal.lació elèctrica (tubs, canals 
o cables) i els components de l’equip. 
Els cables elèctrics han d’entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. 
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d’estar feta de manera que entre la 
canonada i l’aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. 
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas 
de reparació o substitució. 
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o 
sorolls inacceptables. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
 
APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES: 
Ha d’estar connectada al conducte al que dóna servei. La unió ha de ser estanca i no s’han de 
transmetre esforços entre el conducte i l’equip. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la D.F. 
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. 
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’aparell. 
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents 
subministraments. 
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les 
rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d’estar preparats d’acord amb el 
sistema de connexió que s’hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s’ha d’interposar el 
material necessari per a la obtenció d’una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva 
unió. 
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, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIF 1977 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. 
RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a Presión. 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) 
y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real 
Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios 
*UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
 
EEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS 
EEK1 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEK1U002,EEK1X002. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 
- Col·locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 
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Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 
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 plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per 
mitjà del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir 
una certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
EEKB - DIFUSORS ROTACIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEKBU60R,EEKBU60Q,EEKBU60N. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Difusors rotacionals amb difusor frontal de planxa d’acer galvanitzat, plenum de connexió de 
planxa d’acer galvanitzat i comporta de regulació, muntats suspesos. 
La execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació del plènum a l’obra 
- Fixació del difusor frontal al plènum 
- Regulació del cabal amb l’apertura de la comporta del plenum 
- Retirada de l’obra de restes d’embalatges, retalls de conductes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar sòlidament fixat a l’estructura del edifici pels punts de subjecció del plenum. 
Ha de quedar anivellat. 
Ha de quedar feta la connexió del plènum amb el conducte. La connexió ha de ser estanca i no 
s’han de transmetre esforços entre el conducte i el difusor. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o 
igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, 
mesurada respecte a la seva part inferior. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques de l’element corresponen a les especificades al 
projecte. 
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La col·locació i regulació del difusor s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L’actuació sobre la comporta de regulació s’ha de fer amb el difusor frontal col·locat en la 
seva posició definitiva. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de conductes, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
 
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEM3R100,EEM3R101,EEM3U001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Encastats 
- Muntats a la finestra 
- Muntats en conducte 
- Muntats en teulada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Extractors muntats a la finestra: 
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent 
- Fixació de l'extractor al bastiment 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors encastats a la paret: 
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors muntats en conducte: 
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- Muntat de l’extractor en el tub 
- Connexió de la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 
Extractors de teulada: 
- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent 
- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent 
- Connexió a la xarxa elèctrica  
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible 
sigui l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon. 
La distància entre el pla de la boca de l’extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a 
dues vegades el diàmetre equivalent a la boca de descàrrega. 
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA: 
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc 
i el bastiment que se subministra juntament amb l'extractor. 
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET: 
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant 
els forats que hi ha en el marc de l'extractor. 
EXTRACTOR MUNTAT EN TUB: 
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la 
boca i la derivació o bifurcació de longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció 
dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al de la distància 
eficaç. 
EXTRACTOR DE TEULADA: 
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor. 
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EEZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
EEZG - CÀRREGA DE GASOS REFRIGERANTS I OLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EEZG4001,EEZG4002,EEZG4003,EEZG4000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització. 
S’han contemplat les partides d’obra següents: 
- Càrrega de fluids frigorífics 
- Càrrega de gasos frigorífics 
- Càrrega d’olis anticongelants per a compressors 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega 
- Càrrega del refrigerant 
- Comprovació de la càrrega 
- Verificació de l’estanquitat 
En la càrrega dels fluids frigorífics 
- Preparació de la zona de treball 
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d’emplenada del circuit 
- Aportació del fluid frigorífic 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 
En la càrrega d’olis anticongelants per a compressors: 
- Preparació de la zona de treball 
- Aportació de l’oli anticongelant 
- Prova de servei 
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials 
CONDICIONS GENERALS: 
L’empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació 
que justifiqui les operacions realitzades i que la instal·lació o el component estan en 
condicions de ser utilitzat. S’ha d’indicar el periode de vigència de la càrrega. 
Els equips han de quedar en condicions de funcionament. 
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS: 
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic 
especificats a la DT. 
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació. 
CÀRREGA D’OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d’oli especificat a la DT del 
fabricant. 
No hi poden haver fuites d’oli en cap dels taps d’omplerta o buidat, ni en cap altre part del 
compressor. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L’empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a 
manipular aquests productes. 
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 
km/h. 
La manipulació de les ampolles s’ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, 
etc. 
El fluid s’ha d’introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT. 
S’han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin. 
Un cop acabades les tasques d’omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la 
retirada de l’obra dels bidons buits, restes de materials, etc. 
CÀRREGA D’OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS: 
En la substitució de l’oli vell, s’ha de respectar el temps d’espera entre l’aturada del 
compressor ii la càrrega d’oli especificat a la DT del fabricant. 
GASOS REFRIGERANTS: 
Les operacions de càrrega s’han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de 
l’aparell i les recomanacions de manipulació del fabricant del fluid. 
En cas de fuita de gas refrigerant, s’han d’aturar els treballs. 
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GASOS REFRIGERANTS: 
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT. 
FLUIDS: 
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les 
especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la 
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, 
de 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión Asesora para las 
Instalaciones Térmicas de los Edificios 
 
 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG14 - CAIXES PER A QUADRES DE DISTRIBUCIO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG14X001. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ........................................................ ± 20 mm 
     - Aplomat ........................................................... ± 2% 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 
 
 
EG1A - ARMARIS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG1AX0A0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre 
punts. La columna ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari. 
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG415899,EG41589B,EG415DJB,EG415FJ9,EG415DJF,EG415GKL. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una 
caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior 
d’una caixa també aïllant. En aquest cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats 
a tal fi pel fabricant. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA
 
 

35 
  

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
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 
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 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
 
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG42429H,EG4242JH. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia 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 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
 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: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una 
caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
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 
AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 
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. 
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. 
 
 
EG4R - CONTACTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4R4005. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Contactor unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar i muntat a pressió  o amb cargols. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Fixació i connexió de l'aparell 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 
referència a l'esquema com al lay-out. 
Quan es col·loca muntat a pressió, ha d'estar muntat a pressió sobre un perfil DIN simètric a 
l'interior d'una caixa o armari. 
Quan es col·loca muntat amb cargols, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de 
la base del quadre mitjançant visos. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 
DT 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 FOOD TRADE CENTER - MERCABARNA
 
 

38 
  

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
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, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
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. 
 
 
EG4W - BORNS DE CONNEXIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG4W11A0,EG4W11D0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Borna de connexió de conductors per a quadres elè ctrics, muntada sobre perfil DIN 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
- Execució de les connexions 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. En aquest 
cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
Ha de quedar connectat i en condicions de funcionament. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s’ha de treballar amb tensió  a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als 
borns. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la 
DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors ho requereixi es faran servir terminals per a fer les 
connexions. 
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
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La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
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 
 
 
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH6 - LLUMENERES D'EMERGENCIA I SENYALITZACIO 
EH61 - LLUMENERES D'EMERGENCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EH61X02N. 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de 
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de 
connexió a terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Han de proporcionar al nivell del sól una il.luminació ............... >= 1 lux 
Toleràncies d'instal.lació: 
     - Posició ........................................................ ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
     - Aplomat ......................................................... ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
UNE 20-392-75 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia." 
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones." 
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 
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UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
 
 
 
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
EP7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EP7ZIM17. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements especials per a armaris de comunicacions, col·locats. 
S’han contemplat els següents tipus d’elements: 
- Plafons amb connectors del tipus RJ45 integrats 
- Plafons per a connexions telefòniques amb connectors del tipus 110 
- Plafons amb connectors de fibra òptica del tipus SC 
- Caixa per a unions de cables de fibra òptica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de l’element a l’interior de l’armari 
- Fixació a l’armari 
- Execució de les connexions 
- Prova de servei 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de 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 a l’armari pels punts previstos a la documentació tècnica del 
fabricant i amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. No s’han de transmetre esforços 
entre el plafó i l’armari. 
Tots els materials que intervenen en la instal·lació  han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 
Les connexions han d'estar fetes. 
No s’han de transmetre esforços entre la connexió i el mecanisme. 
La prova de servei ha d’estar feta. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
L'apantallament de la instal·lació  no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla 
del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector. 
CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA ÒPTICA: 
La qualitat i característica del senyal òptic no poden alterar-se en el punt de connexió  
entre la fibra i el connector. 
Així mateix, no es pot perdre la qualitat i les característiques del senyal ò ptic per radis 
de curvatura excessivament petits en el traçat del cable de fibra òptica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
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. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’ element corresponen a les 
especificades al projecte. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
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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, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* UNE-EN 50173:1997 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologías de la información. Sistemas de cableado genéricos. 
* EN 50173-1:2002 Information Technology. Generic cabling systems, Part 1: General 
requirements and office areas. 
CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METÀL·LICS: 
* UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas 
impresas. Parte 7: Especificación particular para conectores de 8 vías, incluyendo los 
conectores fijos y libres con características de acoplamiento comunes, con garantía de 
calidad. 
* EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-1: Especificación particular 
de conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos con características de acoplamiento 
comunes, de calidad evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002) 
* EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrónicos. Parte 7-7: Especificación particular 
para conectores de 8 vías, blindados, libres y fijos para la transmisión de datos con 
frecuencia de hasta 600 MHz (Categoría 7, Blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 
2002) 
 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ8 - ELECTRODOMÈSTICS 
EQ8A - EIXUGAMANS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EQ8AU010. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'eixugamans elèctric. 
L’execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació de l’aparell i el seu anivellament. 
- Escomesa a la xarxa elèctrica. 
CONDICIONS GENERALS: 
L’aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT. 
S’ha de garantir l’estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d’aigua. 
La presa elèctrica ha de complir tot l’especificat al “Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión”. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S’han de manipular a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció i 
abans i després del seu muntatge, contra impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
El preu ha d’incloure l’aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa 
d’aigua, escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació. 
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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 
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1. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del present projecte és el de dissenyar una instal·lació elèctrica de baixa tensió amb els 
següents criteris: 
 

 - Aconseguir el màxim equilibri en les càrregues que suporten els diversos conductors que 
integren la instal·lació. 
 

 - Subdividir la instal·lació de forma que les possibles pertorbacions originades per les avaries que 
poguessin produir-se en algun punt d’elles afectin a un mínim nombre de parts de la instal·lació 
elèctrica. Aquesta subdivisió té també com a finalitat permetre la localització d’avaries i facilitar el 
control d’aïllament de la instal·lació, tenint en compte les funcions de seguretat i protecció. 
 
El projecte de la instal·lació està basat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió “REBT” 
de 2-8-2002 (BOE 18-9-2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries “Instruccions ITC-
BT”. 

 
 
2. TITULAR 
 
Nom:   Mercados de abastecimientos, S.A. 
NIF:   A-08210403 
Adreça:  C/Major de Mercabarna, 76 
Població:  Barcelona 
C.P. :   08040 
Activitat:  Oficines lloguer per hores 
 
 
3. REPRESENTANT I ADREÇA PER A NOTIFICACIONS 
 
Nom:                   Agustí Anyón 
Adreça:               C/ Major de Mercabarna, 76 (Centre Directiu)  
Població:             Barcelona 
C.P. :                   08040 
Telèfon:                935 56 30 00 
 
 
4. EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Adreça:  Carrer Major de Mercabarna, edifici bancs, planta 2a 
Població:  Barcelona 
C.P. :   08040 
 
 
5. NORMES D’APLICACIÓ 
 
El projecte de la instal·lació està basat en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió ”REBT” 
de 2-8-2002 (BOE 18-9-2002) i les Instruccions Tècniques Complementàries “Instruccions ITC-
BT”. 
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6. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
Instal·lació:       Nova 
Ús:        Oficines 
Grup:        i 
Superfície:       393,30 m2 
 
Tensió:        400/230V 
Nombre de fases:      3 + N 
Freqüència:       50 Hz 
 
Secció de la derivació individual:    3 x 120+ 120N 
Intensitat ICPM:      400 A 
Resistència de terra de la protecció prevista:  16 ohms 
 
Potència motriu:      91,33 kW 
Potència d’enllumenat:       3,35 kW 
Potència instal·lada:      94.68 kW 
Potència màxima admissible:     94,68 kW 
 
Empresa subministradora d’energia:    FECSA ENDESA 
 
La relació de receptors de potència motriu figura en l’ANNEX 1 com a LLISTAT DE MAQUINÀRIA. 
 
La relació de punts de llum receptors de potència d’enllumenat figura en l’ANNEX 2 com a 
LLISTAT DE LLUMINÀRIES. 
 
En referència a l’aplicació de la Instrucció ITC-BT-44 (receptors per a enllumenat) s’ha tingut en 
compte, i ha quedat reflectit en l’esquema i la taula de càlcul annexa, l’aplicació dels coeficients 
especificats a l’apartat 3.1. 
 
La taula resum de càlculs justificatius es pot consultar a l’ANNEX 3. L’esquema elèctric, així com 
els detalls corresponents poden consultar-se a l’ANNEX 6 de PLÀNOLS. 
 
L’ANNEX 4 recull el Plec de Condicions que regirà el muntatge de la instal·lació i que ha de 
complir l’Instal·lador Autoritzat que anomeni la Propietat. 
 
 
7. DESCRIPCIÓ DEL LOCAL PER AL QUE S’EFECTUA EL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ. 

CONDICIONS AMBIENTALS.  
 
El local on es realitzarà la instal·lació està situat en la planta 2a d’un edifici de planta baixa+2 dins 
el recinte de Mercabarna (Barcelona). La superfície total útil del local é de 393,30 m², els quals es 
dividiran amb mampares per a distribuir-lo en despatxos petits i sales comunes on es 
desenvoluparà l’activitat d’oficines de lloguer per hores. A l’ANNEX 1 es pot consultar la relació de 
maquinària prevista instal·lar. 
 
A més de l’aplicació de la part general del REBT, s’han tingut en compte les següents Instruccions 
ITC BT de manera específica: 
 

ITC-BT-18  Instal·lacions de posta a terra. 
ITC-BT-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència. 
ITC-BT-44 Receptors d’enllumenat. 
ITC-BT-47 Motors. 

 
 
8. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
L’escomesa i quadre de comptadors es realitzarà d’acord amb les normes de l’empresa 
distribuïdora de l’energia elèctrica. 
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Prop d’ells s’instal·larà el quadre general de distribució contenint els elements de comandament i 
protecció que es detallen a l’esquema elèctric adjunt (veure ANNEX 6). 
 
L’I.C.P. (interruptor de control de potències), precintable, es col·locarà en una caixa de doble 
aïllament independent i separat d’altres elements de maniobra o protecció. 
 
Els interruptors de comandament i protecció tindran una placa indicadora amb indicació precisa 
dels receptors que governen. 
 
Sobre els quadres generals de distribució es col·locaran etiquetes o grafismes que indiquin nom 
complert, adreça i telèfon de l’instal·lador que va efectuar la instal·lació, així com la data en què es 
va realitzar, d’acord amb la ITC-BT-26 apartat 5. 
 
Secció dels circuits: 
 
 - Derivació individual:             3 x 120  + 120N  +  70T 
 
 - Mínims : 2,5 mm2 per als circuits de força i d’1,5 mm2 per als d’enllumenat. 
 
Al tractar-se d’un local de pública concurrència les canalitzacions elèctriques estaran composades 
per conductors de coure aïllats no propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, 
del tipus RZ1-K 0,6/1 kV, segons normes UNE 21123/4, o bé per conductors de coure aïllats no 
propagadors d’incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda, del tipus 07Z1-K, segons normes 
UNE 211002, ubicades en: 
 
            - Tubs aïllants flexibles en muntatge encastat. 
 
       - Tubs aïllants flexibles normals muntats en interiors de buits de la construcció. 
 
 - Tubs aïllants rígids termocorvables en muntatge superficial. 
 
Tots els empalmaments es realitzaran en interior de caixes mitjançant elements connectors que 
assegurin una perfecta connexió sense danys per al conductor. Seran fàcilment accessibles amb 
la sola utilització d’una escala portàtil o similar. 
 
Serà possible la fàcil introducció o retirada dels conductors en tubs, després de col·locats i fixats 
aquests i els seus accessoris, dimensionant-se degudament el tub, i disposant els registres que 
siguin necessaris. Com a mínim haurà un registre cada 15 m en els trams rectes o en cada 3 
corbes en angle recte. 
 
Als punts que puguin estar mullats es realitzarà una connexió equipotencial i a terra de totes les 
parts metàl·liques no actives de la instal·lació. A l’ANNEX 6 s’inclou el detall de com fer aquestes 
connexions als banys o lavabos. 
 
S’instal·laran aparells autònoms d’enllumenat d’emergència estratègicament situats en el local i 
els seus accessos. 
 
Els conductors de connexió que alimenten directament un motor estaran dimensionats per a una 
intensitat no inferior al 125 % de la intensitat a plena càrrega del motor. Igualment els que 
alimenten a varis motors estaran dimensionats per a un 125 % del de major potència més la 
nominal de tots els altres. 
 
Es connectaran a terra totes les carcasses metàl·liques de les màquines, els armaris metàl·lics 
amb elements elèctrics, les pantalles metàl·liques de les lluminàries i en general totes les parts 
metàl·liques no actives, segons s’especifica als apartats DETALL DE LES PROTECCIONS I 
POSADA A TERRA d’aquesta memòria. 
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9. DETALL DE LES PROTECCIONS 
 
CONTRA SOBREINTENSITATS: Tots els circuits principals, així com les seves derivacions, 
estaran protegides contra sobreintensitats perjudicials per als conductors, amb elements fusibles o 
automàtics d’adequat poder de ruptura, que assegurin una bona selectivitat de circuits tal com 
s’indica a l’esquema elèctric adjunt. 
 
La intensitat màxima de l’ I.C.P. és de 400 A. 
 
Les característiques dels interruptors automàtics de cada circuit de la instal·lació seran les que 
s’indiquen en l’esquema adjunt. 
 
CONTRA CONTACTES INDIRECTES: Es disposaran relés diferencials amb sensibilitat de 30 mA 
per als circuits d’enllumenat i de 300 mA per als de força. En el cas d’instal·lar diferencials en 
sèrie, aquests seran de característiques selectives. 
 
Les parts metàl·liques no actives de la instal·lació elèctrica, així com totes les canonades i 
estructures metàl·liques es connectaran equipotencialment a una terra que satisfaci la instrucció 
ITC-BT-18. 
 
CONTRA CONTACTES DIRECTES: Les parts actives de la instal·lació es disposaran a una 
distància tal del lloc de trànsit o estada de les persones de manera que sigui impossible un 
contacte fortuït amb les mans o altres òrgans corporals, ni dels objectes conductors que es 
manipulen, disposant-se si és necessari, obstacles que impedeixin el contacte accidental. 
 
POSADA A TERRA: Es disposaran piquetes de ferro galvanitzat de 2 m de longitud cadascuna, 
enterrades en el terreny en posició vertical i separades un mínim de 3 m, o s’utilitzarà xarxa de 
terres ja existent. 
 
Es disposaran els dispersors a terra necessaris i es condicionarà el terreny per a aconseguir una 
impedància de terra a qualsevol punt de la instal·lació sensiblement menor a la calculada en 
l’aplicació de la següent fórmula: 
 
                                                       U 
                                           Z  =  ---------- 
                          I 
 
essent: 
 
Z = Impedància en Ohms màxima admissible 
 
U = Tensió de contacte normalment segura per a les persones 
       24 V en locals o emplaçaments conductors 
       50 V en els demés casos 
 
I = Intensitat màxima que obre el circuit dels elements de protecció expressada en Ampers 
 
                                                  50    
                                           Z = ------------ = 166 Ohms 

                                                              0.3 
 

Les parts superiors de les piquetes que formen els dispersors a terra, seran accessibles per a 
poder mullar-les, i inspeccionar periòdicament el seu bon estat i continuïtat. 
 
La resistència de terra tindrà un valor màxim de 37 Ohms, segons especificacions de la 
companyia subministradora, per tant s’instal·laran tres piquetes amb el que estimem que el valor 
aconseguit serà de 16 Ohms. 
 
Per a efectuar la mesura de resistència de terra periòdicament, s’ha d’instal·lar una caixa de 
connexió, o “Punt de posada a terra” de manera que sigui accessible, i permeti obrir el circuit en 
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el punt d’unió entre la línia que ve de terra, i la distribució interior del mateix (al qual estan units 
tots els receptors amb parts metàl·liques). 
 
Els conductors del circuit de posada a terra seran identificables en qualsevol punt a través del codi 
de colors establert, essent la seva senyalització mitjançant franges Grogues i Verdes.  
 
 
10. CÀLCUL DE LA RESISTÈNCIA DE TERRA 
 
La resistència de terra, en ohms, d’una presa de terra realitzada mitjançant una pica clavada 
verticalment en el terreny, és aproximadament igual a: 
 

         
R = ----- 

      L 
 
on: 
 
R = resistència a terra de la presa de terra  (ohms) 
 
 = resistivitat del terreny  (ohms.m) 
 
L = longitud de la piqueta  (m) 
 
En el nostre cas, tenint en compte que el terreny està compost per sorra argilosa, considerem una 
resistivitat de 80 ohms.m, i que la piqueta té una longitud de 2 mts: 
 

 80 
    R = ----- = 40 

 2 
 
La resistència total de varis electrodes connectats en paral·lel ve donada per la fórmula següent: 
 

           R1 
R = K ----- 
           n 

 
on: 
 
R = resistència del grup de piques 
 
K = valor obtingut mitjançant àbac en funció de D/L , essent D = distància entre piquetes i L = 
longitud de la piqueta (en el nostre cas D = 3 mts i L = 2 mts, per tant K = 1,2) 
 
R1 = resistència individual de la piqueta utilitzada (40 ohms) 
 
n = nombre de piquetes en paral·lel ( 3 ) 
 
en el nostre cas: 
 

   40 
R = 1,2 ----- = 16 

    3 
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11. CÀLCUL DE CONDUCTORS I ELECCIÓ 
 
Per al càlcul s’aplica el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions tècniques 
complementàries. Les fórmules utilitzades són: 
 
CAIGUDA DE TENSIÓ MÀXIMA ADMISSIBLE  
 
                                                           V  
                              e  màx. = U  x  ------ 
                                                        100 
 
INTENSITAT DE LA LÍNIA 
 
                                            P 
                         I = -------------------- 
                                31/2 x V  x cos fi 
 
SECCIÓ DEL CONDUCTOR ATENENT A LA CAIGUDA DE TENSIÓ 
 
                                              P 
                         A = L  x ------------ 
                                       C x e x V 
 
DENSITAT DE CORRENT 
 
                                      I 
                         Dc = ----- 
                                    A 
 
 
 RESISTÈNCIA DE LA LÍNIA 
  
                         L 
                         R = -------  x  C 
                        A     
 
CAIGUDA DE TENSIÓ PARCIAL 
 
                                               P 
                         e = L  x  ------------- 
                                        C x A x V 
 
essent: 
 
U   = Caiguda de tensió percentual 
e    = Caiguda de tensió en volts 
V   = Tensió en volts 
P   =  Potència en watts 
I    =  Intensitat en ampers 
A   =  Secció en mm²   
C   =  Conductivitat ( Cu = 56 , Al = 35  Ohms ) 
R   =  Resistència en Ohms 

 L   =  Longitud en metres 
Dc =  Densitat en A/mm2        
 
La taula de càlculs es troba expressada a l’annex 3  
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12. PLÀNOLS 
 
A l’annex 6 s’adjunten els següents plànols, on s’ha emprat la simbologia recomanada per la 
norma UNE 20.004 . 
 
EMPLAÇAMENT I SITUACIÓ 
 
PLANTA LÍNIES ELÈCTRIQUES  
 
ESQUEMA ELÈCTRIC 
 
DETALL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA 
 
DETALL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN  BANYS O LAVABOS 
 
 
 
13. PRESSUPOST 
 
La instal·lació elèctrica descrita s’ha valorat en  57.000  €. 
 
 
14. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst d’acabament és de dos mesos un cop aprovat el projecte.  
 
 
15. DIRECCIÓ I REALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PROJECTADA 
 
La direcció de la instal·lació anirà a càrrec del facultatiu responsable, amb compte de què la 
instal·lació compleixi amb el reglamentat en tots els seus aspectes. 
 
L’execució de la instal·lació anirà a càrrec d’un instal·lador electricista degudament autoritzat i 
amb carnet oficial. 
 
L’instal·lador serà assessorat des de l’inici fins al final de l’obra pel tècnic facultatiu designat per la 
propietat en funcions de director d’obra, amb el que contactarà en ser-li adjudicada la instal·lació 
per a fer-li lliurament d’un exemplar complet del projecte, programar els contactes i revisions 
periòdiques a peu d’obra, i realitzar les consultes de qualsevol possible interpretació en tot el 
relacionat amb la instal·lació elèctrica i les condicions ambientals. 
 
 
 
A  Barcelona, febrer de 2015 
  
  
 
EL  PETICIONARI     EL FACULTATIU 
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ANNEX 1: 

LLISTAT DE MAQUINÀRIA 
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 RELACIÓ DE MAQUINÀRIA   
Nº Descripció kW 

    elèctrics 
      
1 Ordinadors (31 uts) 6,2 
2 Vending (2 uts.) 2,00 
3 Fotocopiadora (2 uts) 3,00 
4 Projector 0,50 
5 Microones 1,60 
6 Cafetera vending 2,60 
7 SAI 2,00 
8 Nevera  0,20 
9 Maq Aire Cond exteriors 29,5 

10 Maq Aire Cond interiors 41,0 
11 Extracció 1,50 
12 Porta entrada 1,00 
13 Extracció bany 0,20 

  T O T A L 91,33 
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ANNEX 2: 

LLISTAT DE LLUMINÀRIES 
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Uts. DESCRIPCIÓ POTÈNCIA POT. AMB POTÈNCIA 

   NOMINAL 
ACCESSORI

S TOTAL 
    W HARMÒNICS W 
       
1 LÀMPADA FLUORESCENT LED 25 25 25
8 LÀMPADES PENJADES 20 20 160
2 LÀMPADES DE PEU 20 20 40

 65 ELEMENTS DE ILUMINACIÓ LINEAL                  48                   48              3120
  TOTAL    3.345
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ANNEX 3: 

CÀLCULS ELÈCTRICS 
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DERIVACIÓ INDIVIDUAL   

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG

. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  
De 

comptador                               

a quadre 50 
99.00

0  3x400  1 142,89
3x120+120/T7

0 120 336 1,1 0,9 333 1,84 0,46 - 0,46 
general dis.                               

                            
                            

QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ 

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG

. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  

L1 16 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,24 0,97 - 1,43 

L2 21 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,93 1,28 - 1,74 

L3 21 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,93 1,28 - 1,74 

L4 27 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 3,77 1,64 - 2,10 

L5 33 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 4,61 2,01 - 2,47 

L6 37 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 5,17 2,25 - 2,71 

L7 36 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 5,03 2,19 - 2,65 

L8 33 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 4,61 2,01 - 2,47 

L9 30 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 4,19 1,82 - 2,28 

L10 27 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 3,77 1,64 - 2,10 

L11 27 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 3,77 1,64 - 2,10 

L12 24 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 3,35 1,46 - 1,92 
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L13 20 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,80 1,22 - 1,68 

L14 17 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,38 1,03 - 1,49 

L15 20 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,80 1,22 - 1,68 

L16 24 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 3,35 1,46 - 1,92 
L17 14 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 1,96 0,85 - 1,31 
L18 11 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 1,54 0,67 - 1,13 
L19 8 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 1,12 0,49 - 0,95 
L20 8 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 1,12 0,49 - 0,95 
L21 4 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 0,56 0,24 - 0,70 
L22 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T4 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 
L23 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T4 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 
L24 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T4 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 

L25 3 
12.40

0  2x230  1 53,91 2x10/T10 10 68 1,1 0,9 67 0,58 0,25 - 0,71 
L26 30 2.000  2x230  1 8,70 2x4/T4 2,5 38 1,1 0,9 38 3,73 1,62 - 2,08 
L27 30 1.000  2x230  1 4,35 2x4/T4 2,5 38 1,1 0,9 38 1,86 0,81 - 1,27 
L28 30 300  2x230  1 1,30 2x4/T4 2,5 38 1,1 0,9 38 0,56 0,24 - 0,70 
L29 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T6 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 
L30 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T6 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 
L31 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T6 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 
L32 25 3.500  2x230  1 15,22 2x6/T6 6 48 1,1 0,9 48 2,26 0,98 - 1,44 
L33 9 6.100  2x230  1 26,52 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,13 0,93 - 1,39 
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SUBQUADRES OFICINES   

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG

. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  
De CGD a                               

subquadres 40 3.600  2x230  1 15,65 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 38 2,24 0,97 - 2,71 
oficines                               

                            
                            

LÍNIES INTERIORS     

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG

. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  

L1.1 5 2.000  2x230  1 8,70 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,62 0,27 2,71 2,98 

L1.2 5 500  2x230  1 2,17 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,16 0,07 2,71 2,78 

L1.3 5 1.000  2x230  1 4,35 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,31 0,14 2,71 2,84 

L1.4 3 100  2x230  1 0,43 2x1,5/T1,5 1,5 21 1,1 0,9 21 0,03 0,01 2,71 2,72 

L1.5 5 400  2x230  1 1,74 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,12 0,05 2,71 2,76 
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SUBQUADRE SAI     

                Fact.     CAIDA DE TENSIÓN 
LONG

. POT 
 

TENSIÓN  COS INT SECCIÓN S INT Temp. Fact. Imáx.         

TRAMO m. W  V    A mm2 mm2 MÁXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  
De CGD a                               
subquadr

e 3 12.400  2x230  1 53,91 2x10/T10 10 68 1,1 0,9 67 0,58 0,25 - 0,71 
SAI                               

                            
                            

LÍNIES INTERIORS     

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG

. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  

L25.1 40 2.500  2x230  1 10,87 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 6,21 2,70 0,71 3,41 

L25.2 40 2.500  2x230  1 10,87 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 6,21 2,70 0,71 3,41 

L25.3 40 2.500  2x230  1 10,87 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 6,21 2,70 0,71 3,41 

L25.4 40 2.500  2x230  1 10,87 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 6,21 2,70 0,71 3,41 

L25.5 2 1.500  2x230  1 6,52 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,19 0,08 0,71 0,79 

L25.6 2 500  2x230  1 2,17 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,06 0,03 0,71 0,74 

L25.7 80 300  2x230  1 1,30 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 1,49 0,65 0,71 1,36 

L25.8 80 300  2x230  1 1,30 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 1,49 0,65 0,71 1,36 
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SUBQUADRE OFFICE I LAVABOS 

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  
De CGD a                               
subquadre 9 6100  2x230  1 26,52 2x4/T4 4 38 1,1 0,9 37,62 2,13 0,93 - 1,39 
office i lav.                               

                            
LÍNIES INTERIORS     

                Fact.     CAIGUDA DE TENSIÓ 
LONG. POT  TENSIÓ  COS INT SECCIÓ S INT Temp. Fact. Imàx.         

TRAM m. W  V    A mm2 mm2 MÀXIMA 30ºC Agrup. REAL  V   %   %Pre  
 % 

TOTAL  

L33.1 5 2.000  2x230  1 8,70 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,62 0,27 1,39 1,66 

L33.2 5 500  2x230  1 2,17 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,16 0,07 1,39 1,45 

L33.3 5 1.500  2x230  1 6,52 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,47 0,20 1,39 1,59 

L33.4 3 100  2x230  1 0,43 2x1,5/T1,5 1,5 21 1,1 0,9 21 0,03 0,01 1,39 1,40 

L33.5 5 2.000  2x230  1 8,70 2x2,5/T2,5 2,5 29 1,1 0,9 29 0,62 0,27 1,39 1,66 
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PLEC DE CONDICIONS 
 
 
La instal·lació s’efectuarà conforme al projecte, del qual es tindrà una còpia subscrita per 
l’instal·lador i la propietat amb el vist i plau del facultatiu. 
 
Les variacions que l’instal·lador vulgui introduir respecte al projecte es comunicaran prèviament 
per a conformitat tècnica del facultatiu. 
 
L’industrial advertirà de les condicions adequades en què té de rebre l’obra per a la seva 
adequada continuïtat, en compte de coordinar amb l’industrial subsegüent per al lliurament 
adequat. 
 
Es concertarà dia per a visita-reunió amb la resta d’industrials que puguin resultar afectats per 
l’execució de la instal·lació. 
 
La propietat deixarà a judici de la direcció facultativa la total decisió de la instal·lació, màxim si no 
assisteix a les reunions d’obra. 
 
L’oferta econòmica es realitzarà, excepte expressa indicació al contrari de la propietat, de forma 
que puguin valorar-se unitàriament les variacions que puguin produir-se amb relació a l’acceptat. 
 
L’oferta econòmica comprendrà totes les despeses i costos necessaris fins la posta en servei de la 
instal·lació i la seva acceptació per la companyia subministradora. 
 
L’industrial fixarà i manifestarà de comú acord amb el facultatiu i altres industrials afectats la data 
concreta de començament i acabament de la instal·lació. 
 
L’oferta inclourà la part corresponent a la realització dels mesuraments reglamentaris de terra i 
aïllament, de proves de funcionament de la pròpia instal·lació, i dels receptors, només en el que a 
la seva alimentació es refereix, per al correcte funcionament, per al que s’exigirà conèixer les 
condicions de treball dels receptors. 
 
Els ajuts que puguin precisar i quedin exclosos del pressupost es manifestaran en el cos 
documental de l’oferta tant si són materials com de mà d’obra o auxiliars, en cas contrari 
s’entendrà com una oferta universal i al seu càrrec. 
 
Les demores d’execució i lliurament imputables a l’instal·lador es penalitzaran, segons pacte, per 
a quina evicció es pactarà clarament amb la propietat el fraccionament dels pagaments i les 
retencions finals que hi hagués. 
 
L’industrial designarà un responsable a l’obra que el representi a tots els efectes pràctics. 
 
Els mesuraments reglamentaris exigits en tota instal·lació elèctrica, especialment el de la 
resistència de terra i d’aïllament, els realitzarà l’instal·lador amb els seus equips i personal en 
presència del director d’obra, el qual podrà aportar els seus equips si tinguessin dubte del bon 
funcionament dels de l’instal·lador. 
 
La data per a realitzar dita comprovació de mesuraments la concertarà l’instal·lador i el director 
d’obra amb temps prudencial un cop realitzada la instal·lació. 
 
Aquest plec de condicions obliga per igual a les parts contractants i/o relacionades. 
A  Barcelona, febrer de 2015 
 
LA  PROPIETAT                                        L’INSTAL·LADOR ELECTRICISTA 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT PER A UN PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ 

 
 
1.- OBJECTE 
 
L’objecte d’aquest estudi bàsic és el de descriure les disposicions mínimes de seguretat i salut 
adoptades en aquest projecte d’instal·lació elèctrica d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
1627/1997 del 24 d’octubre. 
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES DELS TREBALLS 
 
2.1.- Descripció dels treballs: 
 
Els treballs que es preveuen realitzar amb l’actual projecte són: 
  

Instal·lació d’escomesa 
Instal·lació del quadre general de distribució i subquadres. 

 Instal·lació dels receptors d’enllumenat i força. 
 Instal·lació de les línies d’alimentació a receptors. 
 
2.2.- Interferències i serveis afectats: 
 
Els treballs es realitzaran en el recinte que s’indica en projecte. Al ser un recinte obert al públic 
es preveuran possibles interferències amb tercers. 
 
2.3.- Treballs a realitzar: 
 
 Treballs en Baixa Tensió. 
 Treballs amb màquines portàtils elèctriques. 
 Treballs amb màquines i eines manuals. 
 Alçar i desplaçar pesos manualment. 
 Treballs a diferents alçades. 
 

 
3.- DEFINICIÓ DELS RISCOS I DE LES MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ. 
 
3.1.- Riscos a tenir en consideració: 
 
3.1.1.- Riscos deguts als treballs a realitzar per a una instal·lació elèctrica en baixa tensió: 
 
    Cremades físiques i químiques. 
    Projeccions d’objectes i/o fragments. 
 Aixafaments. 
    Agafaments. 
    Atropellaments i/o col·lisions. 
    Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
    Caiguda o col·lapse de bastides. 
    Caigudes de persones a diferent nivell. 
    Caigudes de persones al mateix nivell. 
   Contactes elèctrics directes. 
    Contactes elèctrics indirectes. 
    Cossos estranys en ulls. 
    Despreniments. 
    Cop per ruptura de cable. 
    Cops i/o talls per objectes i/o maquinària. 
    Trepitjada sobre objectes punxents. 
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    Sobreesforços. 
    Bolcada de màquines i/o camions. 
    Caiguda de persones des d’alçada.  
 
3.1.2.- Riscos deguts als mitjans de transport a utilitzar: 
  
 Carretó portapalets. 
   
     Projeccions d’objectes i/o fragments. 
     Aixafaments. 
     Agafaments. 
  Atropellaments i/o col·lisions. 
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Caigudes de persones a diferent nivell. 
     Cossos estranys en ulls. 
  Cop per ruptura de cable. 
  Cops i/o talls per objectes i/o maquinària. 
     Vibracions. 
  Sobreesforços. 
  Soroll. 
  Bolcada de màquines i/o camions. 
 
3.1.3.- Riscos deguts als mitjans auxiliars a utilitzar: 
   
 Escales de mà. 
   
  Aixafaments. 
     Agafaments. 
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Caigudes de persones a diferents nivell. 
  Caigudes de persones al mateix nivell. 
     Contactes elèctrics directes. 
     Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
  Sobreesforços. 
 
3.1.4.- Riscos deguts a les eines a utilitzar: 
  
 - Eines de mà. 
   
 Bossa porta eines 
   
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
   
 
 
 Talladora de tubs 
   
     Agafaments. 
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
   
 Pela-cables 
   
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
  
3.1.5.- Riscos deguts als tipus d’energia a utilitzar: 
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 Electricitat. 
   
     Cremades físiques i químiques. 
     Contactes elèctrics directes. 
     Contactes elèctrics indirectes. 
     Exposició a fonts lluminoses perilloses. 
     Incendis. 
 
3.1.6.- Riscos deguts als materials a utilitzar: 
   
 Cables, mànegues elèctriques i accessoris 
   
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
  Sobreesforços. 
   
 Caixetins, regletes, ancoratges, premsa-cables 
   
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
 
 Grapes, abraçaderes i cargoleria 
   
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
     Trepitjada sobre objectes punxents. 
   
 Lluminàries 
   
  Projeccions d’objectes i/o fragments. 
     Aixafaments. 
     Agafaments. 
     Contactes elèctrics directes. 
     Contactes elèctrics indirectes. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
  Sobreesforços. 
 
 Tubs de conducció (corrugats, rígids, etc) 
   
  Aixafaments. 
     Agafaments. 
  Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
  Caigudes de persones al mateix nivell. 
  Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
  Sobreesforços. 

 
3.2.- Mesures de protecció i prevenció a tenir en consideració: 
 
3.2.1.- Condicions per a realitzar aquests treballs: 
 
Les persones que realitzen aquests treballs hauran de complir els següents requisits: 
 
 Tenir l’autorització corresponent del responsable de l’empresa instal·ladora.  
 
 Tenir la formació/informació corresponent als mètodes de treball en les instal·lacions 
elèctriques en Baixa Tensió. 
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 Seguir les normes internes de seguretat i higiene que tingui establertes l’empresa que 
realitzi els treballs. 
 
 Cada operari ha de curar per la conservació del seu equip de protecció. 
 
3.2.2.- Risc dels treballs a realitzar i mesures de prevenció: 
 
 - Cremades físiques i químiques. 
   
     Guants de protecció davant l’abrasió 
     Guants de protecció davant a agents químics 
     Guants de protecció davant el calor 
 
 - Projeccions d’objectes i/o fragments. 
   
     Calçat amb protecció contra cops mecànics 
     Casc protector del cap contra riscos mecànics 
     Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides) 

    Pantalla facial abatible amb visor de reixa metàl·lica, amb atalatge adaptat al casc 
   
 - Aixafaments. 
 
  Calçat amb protecció contra cops mecànics 
     Casc protector del cap contra riscos mecànics 
   
 - Agafaments. 
  
  Calçat amb protecció contra cops mecànics 
     Casc protector del cap contra riscos mecànics 
  Guants de protecció davant l’abrasió 
 
 - Caiguda d’objectes i/o de màquines. 
   
     Bossa portaeines 
  Calçat amb protecció contra cops mecànics 
  Casc protector del cap contra riscos mecànics 
   
 - Caiguda o col·lapse de bastides. 
   
     Cinturó de seguretat anticaigudes 
 
 - Caigudes de persones a diferent nivell. 
   
  Cinturó de seguretat anticaigudes 
 
 - Caigudes de persones al mateix nivell. 
   
   Bossa portaeines 
     Calçat de protecció sense sola antiperforant 
   
 - Contactes elèctrics directes. 
   
     Calçat amb protecció contra descàrregues elèctriques 
     Casc protector del cap contra riscos elèctrics 
     Ulleres de seguretat contra arc elèctric 
     Guants dielèctrics 
   
 - Contactes elèctrics indirectes. 
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     Botes d’aigua 
   
 - Cossos estranys en ulls. 
   
     Ulleres de seguretat contra projecció de líquids 
     Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides) 

 Pantalla facial abatible amb visor de reixa metàl·lica, amb atalatge adaptat al casc 
 
 - Exposició a fonts lluminoses perilloses. 
   
     Ulleres d’oxitall 
  Ulleres de seguretat contra arc elèctric 
     Ulleres de seguretat contra radiacions 
     Davantal de cuiro 
     Maneguets 

    Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb arnés de subjecció sobre el cap i 
cristalls amb visor obscur inactínic 

     Pantalla per a soldador d’oxitall 
     Polaines de soldador cobre-calçat 
 
 - Cop per trencament de cable. 
   
     Casc protector del cap contra riscos mecànics 
     Ulleres de seguretat per a ús bàsic (xoc o impacte amb partícules sòlides) 
     Pantalla facial abatible amb visor de reixa metàl·lica 
 
 - Cops i/o talls amb objectes i/o maquinària. 
   
     Bossa portaeines 
     Calçat amb protecció contra cops mecànics 
     Casc protector del cap contra riscos mecànics 
     Armilla reflectant per a senyalistes i estrobadors 
     Guants de protecció davant l’abrasió 
   
 - Trepitjada sobre objectes punxents. 
   
     Bossa portaeines 
     Calçat de protecció amb sola antiperforant 
   
 - Incendis. 
   
     Equip de respiració autònom, revisat i carregat 
   
 - Vibracions. 
   
     Cinturó de protecció lumbar 
   
 - Sobreesforços. 
   
     Cinturó de protecció lumbar 
   
 - Soroll. 
   
     Protectors auditius 
   
 - Caiguda de persones des d’alçada. 
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     Cinturó de seguretat anticaigudes 
 
3.2.3.- Actes insegurs a evitar: 
 
 Treballar sense autorització i coneixement del responsable del recinte. 
 Treballar en condicions perilloses, exposant als altres i a un mateix. 
 Inutilitzar o anular els dispositius de seguretat. 
 Utilitzar utensilis per a altre funció diferent de la que li correspongui. 
 Utilitzar les eines imprudentment, sense revisar el seu bon estat de conservació. 
 No utilitzar els equips de protecció personal. 
 Distreure als companys en moments en què es pot generar una situació de risc. 
 
 

 
 
 

Barcelona,  febrer de 2015 
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 SITUACIÓ: C/ Longitudinal 4, num. 22 
  08040 – BARCELONA 
 
 
 PETICIONARI: MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS, S.A.  
  N.I.F.- A-08210403 
 

 
 
 

I – MEMÒRIA 
 
 
1.- OBJECTE DEL PROJECTE. 
 
El present projecte té per objecte descriure les característiques tècniques de la instal·lació de clima 
per a unes oficines, segons Reial decret 238/2013, de 5 d'abril pel qual es modifiquen determinats 
articles i instruccions del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis aprovat per Reial decret 
1027/2007, de 20 de Juliol. 
 
 
 
2.- PETICIONARI. 
 
El titular de l'activitat serà la societat MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS, S.A. amb NIF A-
08210403 i domicili social i a l'efecte de notificacions al C/ Major de Mercabarna, 76, de Barcelona 
CP 08040. 
 
Actuarà com a representant als efectes oportuns la Sr. Agustí Anyón. Telf. Mòbil: 610595539. 
 
 
3.- EMPLAÇAMENT. 
 
L'activitat es desenvolupa al local situat a l’edifici Bancs al C/ Longitudinal 4, núm. 22, planta 1a de 
Barcelona CP 08040. 
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4.- CARACTERÍSTIQUES DEL LOCAL I ACTIVITAT. 
 
Les oficines es destinaran al lloguer per hores i estan ocupant una part de la planta primera de 
l’edifici. L’accés a les oficines es fa a través de les zones comunes de l’edifici (passadís) al qual 
s’accedeix per planta baixa des de carrer.  
 
La superfície construïda del local és de 409,74 m2. 
 
La relació de superfícies útils i usos són els següents: 
 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La instal·lació de clima es projecta de manera que compleixi el vigent Reglament d'Instal·lacions 
Tèrmiques en les Edificacions (RITE), Reial decret 238/2013, de 5 d'abril pel qual es modifiquen 
determinats articles i instruccions del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis aprovat per 
Reial decret 1027/2007, de 20 de Julio. 
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5.- DADES DE PARTIDA DE DISSENY 
 
5.1.- Determinació de cabals de ventilació 
 
Per a la determinació dels cabals de ventilació s'ha tingut en compte que l'edifici és d’oficines, a les 
oficines de lloguer s'ha contemplat una capacitat de fins a 3 persones a les oficines petites i 4 
persones per a les dobles. La resta de recintes s'ha classificat segons l'ús al que es destinen. 
 
El RITE estableix que els mètodes de càlcul per al volum de renovació dels diferents recintes en 
funció del seu ús, seguint la metodologia establerta resulten els següents cabals de ventilació. 
 

Ventilació 

Recinte 
Cabal 

m3 / h 

Despatx 1-6 i 12,13,16 (3) 87 

Despatx 7-11 i 14,15,17,18, 
19 (2) 

58 

Sala Reunions 1  (6) 173 

Sala Reunions 2  (4) 116 

Office  (5) 144 

Lavabos  (3) 87 

NODO (1) 29 

Vestíbul Accés i Passadís  
(10) 

290 

 
5.2.- Condicions exteriors de càlcul 
La població on està situat el local és Barcelona. La zona climàtica segons el CTE és la C2. Les 
condicions exteriors que s'han tingut en compte per als càlculs del present projecte són els llistats a 
continuació: 
 
Terme municipal:    Barcelona 
Latitut (graus):     41.4 graus 
Altitut sobre el nivell del mar:    9 m 
Percentil par estiu:                5.0 % 
Temperatura seca estiu:   27.60 °C 
Temperatura humida estiu:   22.50 °C 
Oscilació mitja diària:    8.4 °C 
Oscilació mitja anual:    27.5 °C 
Percentil per hivern:                 97.5 % 
Temperatura seca hivern:               1.20 °C 
Humitat relativa hivern:              90 % 
Velocitat del vent:                 3.6 m/s 
Temperatura del terreny:   6.40 °C 
 
 
5.3.- Requisits específics del client 
 
La propietat ha expressat que el sistema de calefacció i refrigeració sigui amb climatització d'aire 
amb bomba de calor. Analitzant l'edifici i les condicions d'ús es determina que el sistema proposat 
és adequat. 
 
A més, s'especifica un funcionament independent per als diferents espais i recintes principals com 
els despatxos, sales de reunions, recepció i passadissos, etc... No obstant això es decideix que la 
ventilació sigui agrupada i no independent, de manera que una mateixa unitat d'intercanvi entàlpica 
s'utilitzi per a diversos recintes. 
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6.-  MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
6.1.- Generalitats 
 
El sistema de climatització seleccionat es basa en dotar als despatxos d’autonomia en quant a les 
necessitats de climatització. Per això s’ha optat per instal·lar màquines tipus split a cada un dels 
despatxos amb sistema 5x1 per tal de rduïr el número de màuines exteriors que aniran a coberta de 
l’edifici.  
 
La màquina exterior alimentarà vàries unitats interiors que es connectaran mitjançant canonades 
frigorífiques de manera que cada unitat climatitza una zona independent i d’acord amb les 
necessitats de cada usuari.  
 
La zona del NODO es climatitzarà independentment amb split 1x1 degut a les necessitats de 
climatització específiques del lloc on s’ubicarà el RACK. 
 
Per últim, per la zona d’Office i passadissos, s’obta per un sistema de conductes i reixetes 
d’impulsió i retorn, per així donar més uniformitat a les zones comunes del local. 
 
 
 
 
Aspectes tècnics del refrigerant 
 
El refrigerant que utiliza aquest sistema, R410, es un refrigerant molt eficient perquè té una 
capacitat tèrmica molt superior als R407 i R422. Això permet una capacitat de transport d’energia 
superior i uns conductes de diàmetre inferior, així com recorreguts de tubs més llargs i reducció del 
volum de refrigerant.  
 
A més, és un factor molt important en el compliment de la norma EN378 de requisits 
mediambientals i de seguretat en el disseny, producció, instal·lació, funcionament, manteniment i 
eliminació dels sistemes de refrigeració. 
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6.2.- Arquitectura del sistema. Dispositius per a l’estalvi energètic 
 
El sistema es compon de sis unitats exteriors que es connecten amb circuits frigorífics de dues 
fases (líquida i gasosa) i diversos distribuïdors, als vint-i-quatre splits dels despatxos, una unitat 
exterior que es connecta a tres unitats interiors per conductes per la zona de passadissos i office, i 
una unitat exterior que es connecta a un split per donar servei al NODO de telecomunicacions. Les 
unitats interiors es distribueixen de manera que donin servei als diferents espais de forma 
independent. D'aquesta forma s'aconsegueix independència d'ús i flexibilitat entre els diferents 
espais i usos dels recintes. 
 
Des de cadascuna de les unitats interiors s'impulsa l'aire condicionat necessari per al confort dels 
recintes mitjançant splits o una xarxa de conductes. Així mateix s'utilitzen conductes per al retorn. 
Els equips encarregats de la renovació d'aire són recuperadors entàlpics, que a més de la funció de 
ventilació realitzen un intercanvi d'energia que permet un important estalvi energètic. Els 
recuperadors entàlpics permeten estalviar gran part de l'energia consumida per una instal·lació 
d'aire condicionat, intercanviant temperatura i humitat de l'aire viciat interior amb les de l'aire exterior 
que s'introdueix. Amb aquest sistema, la càrrega tèrmica aportada per la ventilació disminueix 
notablement, reduint entorn del 30% el consum d'energia. La reducció de la càrrega tèrmica 
necessària permet la instal·lació d'equips d'aire condicionat de menor capacitat. Els recuperadors es 
connecten a les diferents unitats interiors mitjançant la xarxa de conductes d'aire. Els esquemes 
d'aquestes xarxes estan detallats en els plànols corresponents. 
 
El balanç de les masses d'aire funciona de la següent manera: la recuperadora entàlpica aporta aire 
exterior cap a la unitat interior, que també rep una aportació d'aire interior. Es barregen les dues 
masses d'aire i la unitat interior modifica la temperatura i humitat d'aquestes masses d'aire, que 
impulsa cap als recintes condicionats. Al mateix temps s'extreu aire interior que s'expulsa cap a 
l'exterior. Lògicament, l'aire extret de l'interior és el mateix que l'aportat des de l'exterior, renovant 
així l'ambient. 
 
A continuació es mostra un esquema de funcionament. 
 

IMPULSIÓ

EXTRACCIÓ

RETORN

APORT
EXTERIOR

EXTRACCIÓ
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6.3.- Tubs del circuit 
 
La connexió frigorífica entre la unitat exterior i les diferents unitats interiors es compon de dos tubs 
de coure per a la fase líquida i gasosa. L'esquema frigorífic mostra els detalls de les canonades i 
els diferents equips. El dimensionament també es pot consultar en el següent capítol. 
 
Els filtres de condensació de cada unitat interior i recuperador entàlpic es connectaran directament 
a un desguàs, per gravetat, de tal forma que no produeixi sobrepressió a la xarxa de sanejament. 
En totes les unions i canvis de direcció s'utilitzaran accessoris normalitzats. 
 
6.4.- Xarxa de conductes d’aire 
 
Per a la xarxa de conductes s'ha pensat a utilitzar fibra de llana de roca revestida d'alumini del tipus 
‘Climaver’. L'ús de fibra aporta diversos avantatges com un òptim aïllament tèrmic i acústic, i la 
possibilitat de construir ‘in situ’ les diferents seccions dels recorreguts, amb la possibilitat d'adaptar i 
modificar els recorreguts de forma fàcil, ja que el muntatge es fa a partir de panells retallats. La 
secció dels conductes serà rectangular i les embocadures a les diferents màquines, difusors, 
reixetes i bifurcacions es faran a mida. 
 
Els recorreguts dels conductes transcorren la major part per l'espai existent entre els falsos sostres 
dels diferents espais i el forjat del local. En aquest espai hi ha molt poc lloc per instal·lar màquines i 
conductes que quedaran ocults als ocupants del local. Es disposaran diferents registres per accedir 
a les màquines i els conductes.  
 
Per a la sortida d'aire d'impulsió s'han utilitzat difusors rotacionals amb plenum degut l'altura del 
sostre. Les sortides d'aire exterior es faran amb reixetes d'exterior d'alumini o acer inoxidable. Es 
muntaran comportes de regulació en els trams on sigui necessari equilibrar els cabals. En el 
següent capítol es mostra el detall dels elements escollits en cada cas. 
 
6.5.- Sistema de regulació i control 
 
Per al sistema de regulació i control dels equips que conformen el sistema s'utilitzaran diferents 
controls remots. Cadascuna de les unitats disposarà d'un controlador electrònic remot per a les 
unitats interiors i per als recuperadors entàlpics. Aquests controladors se situaran en un punt 
representatiu de confort de cadascun dels recintes i conjunts de recintes i estaran connectats als 
equips mitjançant un cable de 2 conductors i 1,5 mm2 de secció. 
 
Els controls permeten la regulació de la temperatura interior. En el cas dels recuperadors entàlpics 
simplement es permet la seva connexió i desconnexió per adaptar el seu funcionament a les 
necessitats del local. També s'incorporen funcions d'estalvi nocturn i d'altres funcions que milloren 
el control energètic. 
 
6.6.- Equips 
 
L'assignació d'equips, càrregues tèrmiques, cabals i estalvi en recuperació es mostren en les 
següents taules que també s'exposen en el capítol 8. S'han seleccionat unitats interiors i exteriors 
de la marca LG i recuperadors de Sodeca. El detall de les seves característiques es pot consultar 
en el plec de condicions. 
 
6.7.- Reixetes i difusors 
 
Cadascuna de les preses d'aire tant en els conductes d'impulsió com en els de retorn es realitzaran 
mitjançant reixetes i difusors, les característiques dels quals s'adaptaran als cabals d'aire 
considerats, així com a altres factors com a distàncies als ocupants, materials d'interior o exterior, 
etc. En el capítol 8 s'especifiquen detalladament cadascuna de les reixetes i difusors, les seves 
dimensions, etc. 
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7.- CÀRREGUES TÈRMIQUES 
 

7.1.- Paràmetres generals 
 
Terme municipal:       Barcelona 
Latitut (graus):       41.4 graus 
Altitut sobre el nivell del mar:      9 m 
Percentil par estiu:                   5.0 % 
Temperatura seca estiu:      27.60 °C 
Temperatura humida estiu:                   22.50 °C 
Oscilació mitja diària:      8.4 °C 
Oscilació mitja anual:      27.5 °C 
Percentil per hivern:                    97.5 % 
Temperatura seca hivern:                   1.20 °C 
Humitat relativa hivern:                90 % 
Velocitat del vent:                    3.6 m/s 
Temperatura del terreny:      6.40 °C 
Percentatge de majoració per la orientació N:   20 % 
Percentatge de majoració per la orientació S:   0 % 
Percentatge de majoració per la orientació E:   10 % 
Percentatge de majoració per la orientació O:   10 % 
Suplement d’intermitència per calefacció:               5 % 
Porcentatge de càrregues degut a la pròpia instal·lació:  3 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Hivern):   0 % 
Percentatge de majoració de càrregues (Estiu):   0 % 
 

7.2.- Mètode de càlcul 
 
Per al càlcul de la càrrega tèrmica de calefacció, es tindran en compte els següents factors: 
transmissió, infiltració, ventilació, orientació, suplement per intermitència i suplement per a pèrdues 
en conductes. 
 
Càlcul de les pèrdues de calor per transmissió: 
 
Qt = S x K x ∆T 
 
Qt   Quantitat de calor total per transmissió 
 S   Superfície (m2) 
K  Coeficient de transmissió de calor en W/m2ºC 
∆T Diferència de temperatura interior i exterior 
 
 
Càlcul de les pèrdues de calor per infiltracions de aire: 
 
Qi = V  x Ce x Pe x n x ∆T 
 
Qi   Quantitat de calor total per infiltracions d’aire 
V   Volume en m3 
Ce Calor específic de l’aire 0.24 Kcal/KgºC 
Pe Pes específic de l’aire sec 1.24  Kg/m3 a 10ºC 
n Número de renovacions per hora 
∆T Diferència de temperatura interior i exterior 
 
7.3.- Resultats de càlcul dels recintes 
 
7.3.1.- Refrigeració 
 
Per al càlcul agafarem un dels despatxos que sigui més desfavorable. Agafarem un dels despatxos 
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dobles situat a alguna cantonada, per exemple el despatx 12. 
 

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES DE REFRIGERACIÓ 
 

Zona/ local 
 

OFICINES 
Expedient   Sistema  

Data 01/02/2015 Máquina   

CONDICIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES 

Hivern Estiu 

Tbs(ºC) Tbs(ºC) HR % 
h 

(w/Kg) 

Ubicació Barcelona Exterior 0 31 55 19,3 

Latitut 41º 22' Interior 21 23 50 12,7 

Diferència 21 8   6,6 

Concepte Orientació Superfície GLF/dif T factor/Km W 

RADIACIÓ SOBRE OBERTURES 

Vidre N 0 m2 x  86 x 0,50 0,0

Vidre E 7,5 m2 x  16 x 0,50 60,0

Vidre O 0 m2 x  341 x 0,50 0,0

Vidre S 12,4 m2 x  16 x 0,50 99,2

CONDUCCIÓ DE CALOR EN TANCAMENTS I COBERTA  

Mur interior 15,2 m2 x  4 x 0,82 49,9

Mur exterior N 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Mur exterior E 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Mur exterior O 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Mur exterior S 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Paviment H 13,2 m2 x  4 x 0,49 25,9

Sostre H 13,2 m2 x  3 x 0,50 19,8

Coberta a ext. H 0,0 m2 x  8 x 0,33 0,0

Vidre interior V 5,1 m2 x  4 x 2,20 45,1

Vidre N 0,0 m2 x  8 x 2,20 0,0

Vidre E 7,5 m2 x  8 x 2,20 132,0

Vidre O 0,0 m2 x  8 x 2,20 0,0

Vidre S 12,4 m2 x  8 x 2,20 218,2

CALOR INTERN 

Sensible  3 persones  x 70 W / persona 210,0

Latent 3 persones  x 45 W / persona 135,0

Equips (W) 300 x 0,85 W 255,0

Iluminació (W) 100 x 0,85 W 85,0

SUBTOTAL 1335,0

VENTILACIÓ 

Ventilació 
(10 l/s / 

pers) 108 x 1,2 x 6,6 855,4

3 pers. 
(36 m3/h / 

p) m3/h Kg/m3 h (w/Kg) 

TOTAL 2190,4
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Solució comercial adoptada: LG MS09AWRNB0 FRÍO (W): 2.600 
CALOR 

(W): 3.000 

LG MS12AWRNB0 FRÍO (W): 3.500 
CALOR 

(W): 3.900 
 
 
 

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Zona/ local 
 

OFICINES 
Expedient  Sistema  

Data 01/02/2015 Máquina   

CONDICIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES 

Hivern Estiu 

Tbs(ºC) Tbs(ºC) HR % 
h 

(w/Kg)

Ubicació Barcelona Exterior 0 31 55 19,3 

Latitut 41º 22' Interior 21 23 50 12,7 

Diferència 21 8   6,6 

TRANSMISSIÓ PER PARETS I SOSTRE 

Mur interior 15,2 m2 x  10,5 x 0,82 131,0

Mur exterior N 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Mur exterior E 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Mur exterior O 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Mur exterior S 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Paviment H 13,2 m2 x  10,5 x 0,49 67,8

Sostre H 13,2 m2 x  10,5 x 0,50 69,2

Coberta a ext. H 0,0 m2 x  21 x 0,33 0,0

Vidre interior V 5,1 m2 x  10,5 x 2,20 118,3

Vidre N 0,0 m2 x  21 x 2,20 0,0

Vidre E 7,5 m2 x  21 x 2,20 346,5

Vidre O 0,0 m2 x  21 x 2,20 0,0

Vidre S 12,4 m2 x  21 x 2,20 572,9

Pèrdues per tancaments (W) 1305,6

Majoracions per orientació, 
intermitència...  

Intermitència 0,05 

Orientació 0,1 

Altres 0,10 

Total majoracions (W) 353,2
TOTAL PÈRDUSES PER 

TANCAMENTS (W) 1658,8

VENTILACIÓ 

Despatx 
10 l/s / pers 
= 

36 m3/h / 
pers 

108 x 0,24 x 1,2 x 22 684,3

m3/h Kcal/Kg ºC  Kg/m3 (ºC) 

TOTAL PÈRDUES PER 
VENTILACIÓ (W) 684,3
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POTÈNCIA DE CALEFACCIÓ NECESSÀRIA 

Pèrdues per tancaments i infiltracions: 2343,1

Coeficient de seguretat: 5% 117,2

POTÈNCIA NECESSÀRIA DE CALEFACCIÓ (W) 2460,2

POTÈNCIA NECESSÀRIA DE CALEFACCIÓ (kcal/h) 2115,8

 
 
 

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES DE REFRIGERACIÓ 
 

Zona/ local 
 

ZONES COMUNES 
Expedient   Sistema  

Data 01/02/2015 Máquina   

CONDICIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES 

Hivern Estiu 

Tbs(ºC) Tbs(ºC) HR % 
h 

(w/Kg)

Ubicació Barcelona Exterior 0 31 55 19,3 

Latitut 41º 22' Interior 21 23 50 12,7 

Diferència 21 8   6,6 

Concepte Orientació Superfície GLF/dif T factor/Km W 

RADIACIÓ SOBRE OBERTURES 

Vidre N 0 m2 x  86 x 0,50 0,0

Vidre E 0 m2 x  16 x 0,50 0,0

Vidre O 0 m2 x  341 x 0,50 0,0

Vidre S 0 m2 x  16 x 0,50 0,0

CONDUCCIÓ DE CALOR EN TANCAMENTS I COBERTA  

Mur interior 81,0 m2 x  4 x 0,82 265,8

Mur exterior N 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Mur exterior E 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Mur exterior O 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Mur exterior S 0,0 m2 x  8 x 0,52 0,0

Paviment H 98,5 m2 x  4 x 0,49 193,0

Sostre H 98,5 m2 x  3 x 0,50 147,7

Coberta a ext. H 0,0 m2 x  8 x 0,33 0,0

Vidre interior V 222,3 m2 x  4 x 2,20 1955,8

Vidre N 0,0 m2 x  8 x 2,20 0,0

Vidre E 0,0 m2 x  8 x 2,20 0,0

Vidre O 0,0 m2 x  8 x 2,20 0,0

Vidre S 0,0 m2 x  8 x 2,20 0,0

CALOR INTERN 

Sensible  10 persones  x 70 W / persona 700,0

Latent 10 persones  x 45 W / persona 450,0

Equips (W) 2100 x 0,85 W 1785,0

Iluminació (W) 1500 x 0,85 W 1275,0

SUBTOTAL 6772,3
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VENTILACIÓ 

Ventilació 
(10 l/s / 

pers) 360 x 1,2 x 6,6 2851,2

10 pers. 
(36 m3/h / 

p) m3/h Kg/m3 h (w/Kg) 

TOTAL 9623,5

Solució comercial 
adoptada: 

3 unitats LG 
UB21HNG1 FRÍO (W): 18.000 

CALOR 
(W): 21.000

 
 
 

CÀLCUL DE CÀRREGUES TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ 
 

Zona/ local 
 

ZONES COMUNES 
Expedient  Sistema  

Data 01/02/2015 Máquina   

CONDICIONS TERMOHIGROMÈTRIQUES 

Hivern Estiu 

Tbs(ºC) Tbs(ºC) HR % 
h 

(w/Kg)

Ubicació Barcelona Exterior 0 31 55 19,3 

Latitut 41º 22' Interior 21 23 50 12,7 

Diferència 21 8   6,6 

TRANSMISSIÓ PER PARETS I SOSTRE 

Mur interior 81,0 m2 x  10,5 x 0,82 697,8

Mur exterior N 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Mur exterior E 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Mur exterior O 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Mur exterior S 0,0 m2 x  21 x 0,52 0,0

Paviment H 98,5 m2 x  10,5 x 0,49 506,6

Sostre H 98,5 m2 x  10,5 x 0,50 516,9

Coberta a ext. H 0,0 m2 x  21 x 0,33 0,0

Vidre interior V 222,3 m2 x  10,5 x 2,20 5134,0

Vidre N 0,0 m2 x  21 x 2,20 0,0

Vidre E 0,0 m2 x  21 x 2,20 0,0

Vidre O 0,0 m2 x  21 x 2,20 0,0

Vidre S 0,0 m2 x  21 x 2,20 0,0

Pèrdues per tancaments (W) 6855,2

Majoracions per orientació, 
intermitència...  

Intermitencia 0 

Orientación 0 

Otros 0,00 

Total majoracions (W) 0,0
TOTAL PÈRDUSES PER 

TANCAMENTS (W) 6855,2

VENTILACIÓ 

Passadís 
10 l/s / pers 
= 

36 m3/h / 
pers 
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360 x 0,24 x 1,2 x 22 2281,0

m3/h Kcal/Kg ºC  Kg/m3 (ºC) 

TOTAL PÈRDUES PER 
VENTILACIÓ (W) 2281,0

POTÈNCIA DE CALEFACCIÓ NECESSÀRIA 

Pèrdues per tancaments i infiltracions: 9136,2

Coeficient de seguretat: 5% 456,8

POTÈNCIA NECESSÀRIA DE CALEFACCIÓ (W) 9593,0

POTÈNCIA NECESSÀRIA DE CALEFACCIÓ (kcal/h) 8250,0

 
 
8.-  CÀLCULS DE LA INSTAL·LACIÓ 
 
8.1.- Unitats exteriors i interiors 
 
 
L'assignació d'equips, càrregues tèrmiques, cabals i estalvi en recuperació es mostra en les 
següents taules. També es pot deduir en les taules la independència entre els diferents conjunts de 
recintes que serà total per a la climatització, i existiran conjunts de recintes independents per a la 
ventilació. 
 
 

Recinte 

Càrregues de calefacció     

Total Total Estalvi rec. Máquina  Recuperador 

(kcal/h) (W) (kcal/h) Interior   

Despatxos 
(cada un) 

2.115,80 2.460,20 600,28 

LG 
MS09AWRNB

0 i 
 LG 

MS12AWRNB
0 

Aportació des de 
passadís 

Zones 
Comunes 

8.250,00 9.593,00 3.100,02 
3 x LG 

UB21HNG1 
SODECA RECUP/LC 

45 

TOTAL 10.365,80 12.053,20 3.700,30 
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Recinte 

Càrregues de refrigeració     

Total Total Estalvi rec. Máquina  Recuperador 

(kcal/h) (W) (kcal/h) Interior   

Despatxos 
(cada un) 

1.883,32 2.190,40 600,28 

LG 
MS09AWRNB

0 i 
 LG 

MS12AWRNB
0 

Aportació des de 
passadís 

Zones 
Comunes 

8.274,30 9.623,50 3.100,02 
3 x LG 

UB21HNG1 
SODECA RECUP/LC 

45 

TOTAL 10.365,80 12.053,20 3.700,30 
 
 
Els equips escollits permeten aconseguir les càrregues tèrmiques, tal com es mostra en la següent 
taula on s'especifiquen les potències nominals de fred i calor que els equips són capaços de 
generar, on en la majoria dels recintes no s'ha tingut en compte l'estalvi produït per les unitats de 
recuperació. 

 

Màquina 
interior 

Potència 
fred  (kW) 

Potència 
calor  (kW) 

LG 
MS09AWRNB

0 2,6 3,0 
LG 

MS12AWRNB
0 3,5 3,9 

3 x LG 
UB21HNG1 18 21 
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Respecte les unitats exteriors seleccionades, aquestes tenen les característiques mostrades en la 
següent taula on es comprova la capacitat de l'equip d'aportar les potències exigides tant en fred 
com en calor. Un dels conjunts es connectarà a certs recintes mentre que el segon conjunt es 
connectarà als restants recintes segons la següent taula. 
 

 

Despatxos 

LG 
MU5M30U4
2 

 i 
 LG 
MU5M40U0
2 

 

  

Zones 
Comunes 

LG 
UU21WH 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

MODEL LG MU5M30U42 LG MU5M40U02 LG UU21WH 

Capacitat fred  (kcal/h) 7568,00 8.855,98 6.122 

Capacitat calor (kcal/h) 8686,00 9.715,79 7.054 

Consum elèctric (kW) 2,2 2,4 2,4 

E.E.R. / C.O.P. 6,1 / 3,81 4,20 / 4,61 5,61 / 4,01 

Nivell sonor 51 53 52 

Dimensions (ample x alt x fons mm) 
834  x  950  x  

330 
950 × 1170 × 

330 
834  x  950  x  

330 
 

La capacitat total de les unitats exteriors és inferior a la càrrega total màxima simultània si es tenen 
en compte els estalvis, en canvi és sensiblement inferior si no es tenen en compte, aspecte 
solucionat amb la simultaneitat suposada per als diferents equips de clima ja que aquest sistema 
permet connectar un 130% de potència tèrmica en unitats interiors respecte les condensadores 
exteriors. 
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8.2.- Recuperadors de calor 
 

Els recuperadors entàlpics seleccionats permeten aconseguir els cabals de ventilació calculats, tal 
com es mostra en la següent taula on s'especifiquen les principals característiques dels equips. 
D'altra banda, el rendiment entàlpic és d'un 54%, superior al mínim establert de 44% segons la taula 
2.4.5.1 del RITE, en presentar un cabal de recuperació inferior a 3 m3/s i un funcionament anual del 
sistema inferior a 2.000 hores. 
 
No es precisa d'aparell de refredament adiabàtica de l'energia, ja que aquest estalvi energètic 
queda compensat per l'augment de l'eficiència de recuperació segons s'ha descrit anteriorment. 

 

Recinte 

Ventilació     

Cabal Càrrega total Màquina  Recuperador 

(m³/h) (kcal/h) Interior   

Despatxos 
(cada un) 

135,00 2.115,80 

LG 
MS09AWRNB

0 i 
 LG 

MS12AWRNB
0 

Aportació des de passadís 

Zones 
Comunes 

450,00 8.250,00 
3 x LG 

UB21HNG1 
SODECA RECUP/LC 45 

 

Model 
Cabal nominal 

(m3/h) 
Consum 

(kW) 

SODECA RECUP/LC 45 4400 2,6 
  

 

8.3.- Conductes d’aire 

 

 

Les taules següents mostren els resultats dels càlculs de les dimensions dels conductes d'aire en 
tots els trams del recorregut de la xarxa, així com les velocitats d'aire en els diferents trams. El 
mètode de càlcul utilitzat assegura una velocitat de l'aire suficientment baixa per evitar molèsties de 
soroll amb els cabals màxims. 

 

Recuperador Dimensions V c 

Tram H (mm) V (mm) m3/h (m/s) 

Comuns 250 600 3.981 5,46 

     

     

     

     

Derivació Office 200 200 800 5,56 
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8.4.- Difusors i reixetes 

En la siguiente tabla se especifican los diferentes difusores y rejillas seleccionados en cada uno de 
los recintos del edificio. Para la impulsión se han utilizado siempre difusores rotacionales de la 
marca TROX, serie VDW, debido a la altura de los techos. Para las rejillas exteriores se emplean 
rejillas de la marca TROX, serie AWG. Las rejillas de extracción son genéricas de las dimensiones 
especificadas.  

 

 

Elements d’extracció i impulsió de l'aire.  

 Impulsió Retorn 

Office 

Difusor reixeta 
àlabs 

Dimensiones: 
400 x 200 mm 

 

2 

 

Reixa 
Dimensiones:  

800 x 400 
mm 

 

1 

 

Zones 
Comunes 

Difusor reixeta 
àlabs 

Dimensiones: 
400 x 200 mm 

12 

Reixa 
Dimensiones:  

800 x 400 
mm 

7 
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8.5.- Conductes pels desaigües 
 

Per als conductes que connecten les diferents unitats interiors i recuperadors entàlpics amb els 
desguassos per evacuar la condensació, s'utilitzaran conductes de PVC de 32 mm de diàmetre, ja 
que les embocadures de les màquines estan preparades per a aquest diàmetre de canonada. 
L'evacuació serà per gravetat o utilitzant la pròpia bomba dels equips si disposen d'ella, per tant els 
conductes tindran en tot el seu recorregut una pendent superior al 5%. 
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II – PLEC DE CONDICIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARTA MIRAVET. Arquitecta 
       

PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EDIFICI BANCS  - FOOD BUSINESS CENTER - MERCABARNA 
 

 

III.- PLEC DE CONDICIONS 
 

AIRE ACONDICIONADO, UNIDAD DE PARED ARTCOOL 
STYLIST BOMBA DE CALOR INVERTER, A+/A 

UNIDAD INTERIOR - CAPACIDAD 
 Refrigeración Min \ Nom \ Max (W) 

 Calefacción Min \ Nom \ Max (W) 

 Calefacción -7ºC 

 1300 / 2500 / 3500 

 1300 / 3000 / 4200 

 3000 
UNIDAD INTERIOR - CONSUMO 

 Refrigeración 

 Calefacción +7º 

 780 W 

 830 W 
UNIDAD INTERIOR - GENERAL 

 EER 

 SEER 

 Pot diseño frío 

 COP 

 SCOP 

 Pot diseño calor 

 Alimentación - Φ / V /Hz 

 Cable de alimentación - N x mm² 

 Cable de interconexión - N x mm² 

 Dimensiones - mm 

 Peso neto 

 3,21 W/W 

 5,6 

 2,5 kW 

 3,61 W/W 

 3,8 

 2,7 Kw 

 1 / 220-240 / 50 

 3 x 1.0 

 4 x 1.0 (Incluído tierra) 

 645 x 645 x 121 

 18 Kg 
UNIDAD INTERIOR - ETIQUETA ENERGÉTICA 

 Refrigeración 

 Calefacción 

 A+ 

 A 
UNIDAD INTERIOR - CONSUMO ANUAL DE ENERGÍA 

 Refrigeración 

 Calefacción 

 220 - kWh 

 1224 - kWh 
UNIDAD INTERIOR - PRESIÓN SONORA 

 Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media \ Alta 

 Calefacción - Baja \ Media \ Alta 

 19 / 29 / 34 / 39 dBA 

 32 / 35 / 39 dBA 
UNIDAD INTERIOR - CAUDAL DE AIRE 

 Refrigeración - Sueño \ Baja \ Media \ Alta\ Max (pot) 
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 Calefacción Baja \ Media \ Alta 

 4,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,5 - m³/min 

 6,6 / 7,5 / 8,5 - m³/min 
UNIDAD EXTERIOR - RANGO OPERACIÓN 

 Refrigeración - Min~Max 

 Calefacción - Min~Max 

 -10~48 ºCDB 

 -15~24 ºCWB 
UNIDAD EXTERIOR - PRESIÓN SONORA 

 Refrigeración 

 Calefacción 

 45 dBA 

 45 dBA 
UNIDAD EXTERIOR - TUBERÍAS 

 Longitud (Ext/Int) - Min 

 Longitud (Ext/Int) - Max 

 Dif. altura (Ext/Int) - Max 

 -- m 

 15 m 

 7 m 
UNIDAD EXTERIOR - CONEXIONES FRIGORÍFICAS 

 Líquido OD(outside) 

 Gas OD(outside) 

 Drenaje OD(outside) 

 6,35 mm 

 9,52 mm 

 21,5 mm 
UNIDAD EXTERIOR - REFRIGERANTE 

 Tipo 

 Precarga a 7.5m 

 Carga adicional g/m 

 * 

 R410A * 

 1000 g 

 20 g/m 

 Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. (R410A) 
UNIDAD EXTERIOR - GENERAL 

 Caudal de aire - m³/min 

 Tipo Compresor 

 Peso neto - kg 

 Dimensiones - mm 

 33 

 Rotary 

 34 

 770*545*288 
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Unitat conductes LG UB21HNG1 

 DESCRIPCIÓN 

Nº de cajas de distribución - 25.0/20.0/14.0 

Modelo Aplicable - 37/33/29 

 INTERIOR 

Capacidad [mín.-nom.-máx(KW)] 
Refrigeración 2.4/6.0/6.6 
Calefacción 2.8/7.0/7.7 

Consumo Nominal [mín.-nom.-
máx(KW)] 

Refrigeración 1.73 

Calefacción 1.74 

Intensidad Nominal Absorbida [mín.-
nom.-máx(A)] 

Refrigeración 7.6 

Calefacción 7.7 

EER (W/W) - 3.47 

COP (W/W) - 4.02 

Etiqueta Energética 
Refrigeración A+/A+ 
Calefacción A+/A+ 

Dimensiones (mm) - 298x1.182x450 

Peso Neto (kg) - 35 

Presión Estática Regulable (mmca) - 5,61/4,01 
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Recuperadors Entàlpics de SODECA 
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Reixetes d'intemperie. Serie AWG-WG 
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2.- Manteniment i us 
 
Generalitats 
 
Aquest apartat conté les exigències que han de complir les instal·lacions tèrmiques amb la finalitat 
d'assegurar que el seu funcionament, al llarg de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima 
eficiència energètica, garantint la seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com 
les exigències establertes en el projecte o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada. 
 
Manteniment i us de les instal·lacions tèrmiques 
 
Les instal·lacions tèrmiques s'utilitzaran i mantindran de conformitat amb els procediments que 
s'estableixen a continuació i d'acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves 
característiques tècniques. 
 
 
Programa de manteniment preventiu. 
 
Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d'acord amb les operacions i periodicitats contingudes al 
programa de manteniment preventiu establert en el «Manual d'ús i manteniment» quan aquest 
existeixi. Les periodicitats seran almenys les indicades en la taula 3.1 segons l'ús de l'edifici, el tipus 
d'aparells i la potència nominal. 
 

 
 
En instal·lacions de potència útil nominal fins a 70 kW, amb supervisió remota en continu, la 
periodicitat es pot incrementar fins a 2 anys, sempre que estiguin garantides les condicions de 
seguretat i eficiència energètica. 
 
En tots els casos es tindran en compte les especificacions dels fabricants dels equips.  
 
Per a instal·lacions de potència útil nominal menor o igual a 70 kW quan no existeixi ''Manual d'ús i 
manteniment'' les instal·lacions es mantindran d'acord amb el criteri professional de l'empresa 
mantenidora. A títol orientatiu en la Taula 3.2 s'indiquen les operacions de manteniment preventiu, 
les periodicitats corresponen a les indicades en la taula 3.1, les instal·lacions de biomassa i energia 
solar tèrmica s'adequaran a les operacions i periodicitats de la taula 3.3.  
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Tabla 3.2 Operacions de mantenimient preventiu i periodicitat.  
 
Instal·lació de calefacció i aigua calenta sanitària  
 
1. Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'ACS: Pn = 24,4 kW.  
 
2. Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'ACS: 24,4 kW < Pn = 70 kW.  
 
3. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes.  
 
4. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia.  
 
5. Neteja, si escau, del cremador de la caldera.  
 
6. Revisió del got d'expansió.  
 
7. Revisió dels sistemes de tractament d'aigua.  
 
8. Comprovació d'estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera.  
 
9. Comprovació de nivells d'aigua en circuits.  
 
10. Comprovació de tarat d'elements de seguretat.  
 
11. Revisió i neteja de filtres d'aigua.  
 
12. Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària.  
 
13. Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic.  
 
14. Revisió del sistema de control automàtic.  
 
Instal·lació de climatització  
 
1. Neteja dels evaporadors. Neteja dels condensadors.  
 
2. Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració.  
 
3. Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.  
 
4. Revisió i neteja de filtres d'aire.  
 
5. Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu.  
 
6. Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor.  
 
7. Revisió d'unitats terminals aigua-aire.  
 
8. Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.  
 
9. Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i tornada d'aire.  
 
10. Revisió d'equips autònoms. 
 
 
Per a instal·lacions de potència útil nominal major de 70 kW quan no existeixi «Manual d'ús i 
manteniment» l'empresa mantenidora contractada elaborarà un «Manual d'ús i manteniment» que 
lliurarà al titular de la instal·lació. Les operacions en els diferents components de les instal·lacions 
seran per a instal·lacions de potència útil major de 70 kW les indicades en la taula 3.3.  
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2. És responsabilitat de l'empresa mantenidora o del director de manteniment, quan la participació 
d'aquest últim sigui preceptiva, l'actualització i adequació permanent de les mateixes a les 
característiques tècniques de la instal·lació. 
 
Taula 3.3 Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat.  
 
1. Neteja dels evaporadors: t.  
2. Neteja dels condensadors: t.  
3. Drenatge, neteja i tractament del circuit de torres de refrigeració: 2 t.  
4. Comprovació de l'estanqueïtat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics: m.  
5. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes: 2 t.  
6. Comprovació i neteja, si escau, de conductes de fums i xemeneia: 2 t.  
7. Neteja del cremador de la caldera: m.  
8. Revisió del got d'expansió: m.  
9. Revisió dels sistemes de tractament d'aigua: m.  
10. Comprovació de material refractari: 2 t.  
11. Comprovació d'estanqueïtat de tancament entre cremador i caldera: m.  
12. Revisió general de calderes de gas: t.  
13. Revisió general de calderes de gasoil: t.  
14. Comprovació de nivells d'aigua en circuits: m.  
15. Comprovació d'estanqueïtat de circuits de canonades: t.  
16. Comprovació d'estanqueïtat de vàlvules d'intercepció: 2 t.  
17. Comprovació de *tarado d'elements de seguretat: m.  
18. Revisió i neteja de filtres d'aigua: 2 t. 
19. Revisió i neteja de filtres d'aire: m.  
20. Revisió de bateries d'intercanvi tèrmic: t.  
21. Revisió d'aparells de *humectación i refredament *evaporativo: m.  
22. Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor: 2 t.  
23. Revisió d'unitats terminals aigua-aire: 2 t.  
24. Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire: 2 t.  
25. Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i tornada d'aire: t.  
26. Revisió d'equips autònoms: 2 t.  
27. Revisió de bombes i ventiladors: m.  
28. Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària: m.  
29. Revisió de l'estat de l'aïllament tèrmic: t.  
30. Revisió del sistema de control automàtic: 2 t.  
31. Instal·lació d'energia solar tèrmica: (*).  
32. Comprovació de l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid: S*.  
33. Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid: 2t.  
34. Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid: m.  
35. Control visual de la caldera de biomassa: S*.  
36. Comprovació i neteja, si escau, de circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies 
en calderes de biomassa: m.  
37. Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa: m.  
38. Revisió de la xarxa de conductes segons criteri de la norma UNEIX 100012: t.  
39. Revisió de la qualitat ambiental segons criteris de la norma UNEIX 171330: t. 
 
S: una vegada cada setmana.  
 
S*: Aquestes operacions podran realitzar-se pel propi usuari, amb l'assessorament previ del 
mantenidor. 
 
m: una vegada al mes; la primera a l'inici de la temporada.  
 
t: una vegada per temporada (any).  
 
2 t: dues vegades per temporada (any); una a l'inici de la mateixa i una altra a la meitat del període 
d'ús, sempre que hi hagi una diferència mínima de dos mesos entre ambdues.  
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(*) El manteniment d'aquestes instal·lacions es realitzarà d'acord amb l'establert en la Secció HE4 
Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària del Codi Tècnic de l'Edificació. 
 
Segons la instrucció tècnica 3.4 la instal·lació tèrmica disposarà d'un programa de gestió 
energètica. 
 
Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor. 
 
L'empresa mantenidora realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 
generadors de calor en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, mesurant i registrant 
els valors, d'acord amb les operacions i periodicitats indicades en la taula 3.2. que s'hauran de 
mantenir dins dels límits de la IT 4.2.1.2 a). 
 

 
 
 
m: una vegada al mes; 3m: cada tres mesos, la primera a l'inici de la temporada; 2a: cada dos anys. 
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Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred. 
 
L'empresa mantenidora realitzarà una anàlisi i avaluació periòdica del rendiment dels equips 
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant els valors, 
d'acord amb les operacions i periodicitats de la taula 3.3. 
 

 
 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de 
la temporada. 
 
 
Asessorament energètic 
 
1. L'empresa mantenidora assessorarà al titular, recomanant millores o modificacions de la 
instal·lació així com en el seu ús i funcionament que redundin en una major eficiència energètica.  
 
2. A més, en instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, l'empresa mantenidora 
realitzarà un seguiment de l'evolució del consum d'energia i d'aigua de la instal·lació tèrmica 
periòdicament, amb la finalitat de poder detectar possibles desviacions i prendre les mesures 
correctores oportunes. Aquesta informació es conservarà per un termini de, almenys, cinc anys. 
 
Segons la instrucció tècnica 3.5 la *instalació tèrmica disposarà d'instruccions de seguretat 
actualitzades. 
 
1. Les instruccions de seguretat seran adequades a les característiques tècniques de la instal·lació 
concreta i el seu objectiu serà reduir a límits acceptables el risc que els usuaris o operaris sofreixin 
danys immediats durant l'ús de la instal·lació.  
 
2. En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW aquestes instruccions 
han d'estar clarament visibles abans de l'accés i a l'interior de sales de màquines, locals tècnics i al 
costat d'aparells i equips, amb absoluta prioritat sobre la resta d'instruccions i han de fer referència, 
entre uns altres, als següents aspectes de la instal·lació: parada dels equips abans d'una 
intervenció; desconnexió del corrent elèctric abans d'intervenir en un equip; col·locació 
d'advertiments abans d'intervenir en un equip, indicacions de seguretat per a diferents pressions, 
temperatures, intensitats elèctriques, etc.; tancament de vàlvules abans d'obrir un circuit hidràulic; 
etc. 
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Segons la instrucció tècnica 3.6 la instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb les 
instruccions de maneig i maniobra. 
 
1. Les instruccions de maneig i maniobra, seran adequades a les característiques tècniques de la 
instal·lació concreta i han de servir per efectuar l'engegada i parada de la instal·lació, de forma total 
o parcial, i per aconseguir qualsevol programa de funcionament i servei previst.  
 
2. En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW aquestes instruccions han 
d'estar situades en lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i han de fer referència, entre 
uns altres, als següents aspectes de la instal·lació: seqüència d'arrencada de bombes de circulació; 
limitació de puntes de potència elèctrica, evitant engegar simultàniament diversos motors a plena 
càrrega; utilització del sistema de refredament gratuït en règim d'estiu i d'hivern. 
 
Segons la instrucció tècnica 3.7 la instal·lació tèrmica s'utilitzarà d'acord amb un programa 
de funcionament. 
 
El programa de funcionament, serà adequat a les característiques tècniques de la instal·lació 
concreta amb la finalitat de donar el servei demandat amb el mínim consum energètic.  
 
En el cas d'instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW comprendrà els següents 
aspectes:  
 
a) horari d'engegada i parada de la instal·lació;  
b) ordre d'engegada i parada dels equips;  
c) programa de modificació del règim de funcionament;  
d) programa de parades intermèdies del conjunt o de part d'equips;  
i) programa i règim especial per als caps de setmana i per a condicions especials d'ús de l'edifici o 
de condicions exteriors excepcionals. 
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III - PRESSUPOST 
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III - PRESSUPOST 

 
 
 
El pressupost de la present instal·lació de clima per al projecte descrit ascendeix a la quantitat que 
s'especifica en les partides de clima i ventilació del pressupost global del projecte. 
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IV – ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES D'INSTAL·LACIÓ. 
 

 
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres d'instal·lació. 
 
El present 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 moment, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 
Servirà per proporcionar 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, conforme al Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
Sobre la base de l'article 7º, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista haurà 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 existeixi Coordinador, per la Direcció facultativa. En el cas d'obres de les Administracions Públiques haurà de 
sotmetre's a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat que a cada centre de treball existeixi un Llibre d'Incidències per al seguiment del Pla. Qualsevol anotació 
que es realitzi en el Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini 
de 24 hores. 
 
Així mateix es recorda que, segons l'article 15º del Reial decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els 
treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut en l'obra. 
 
Abans de l'inici dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs en l'annex III del 
Reial decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'anar acompanyada del Pla de Seguretat i Salut. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció facultativa, cas d'apreciar un risc 
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà detenir l'obra parcial o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, al subcontractista i als representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
contractistes i subcontractistes (article 11º). 
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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 continguts en l'article 15º de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 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 *vias 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, a fi de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
- La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 
matèries o substàncies perilloses. 
- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i enderrocs. 
- L'adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
- La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o prop del lloc de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts en l'article 15º de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, conformement als següents principis generals: 

 
- Evitar els riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
- Combatre els riscos a l'origen 
- Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepció dels llocs de treball, així com a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb mires, en particular, a atenuar el treball monòton i repetitiu i a reduir els efectes del mateix en 
la salut 
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
- Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri en ella la tècnica, l'organització del treball i les condicions de treball, 
les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
- Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 
 
L'empresari prendrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i de salut al moment 
d'encomanar-los les tasques. 
 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries a fi de 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 o imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva adopció es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, les quals només podran adoptar-se quan la magnitud d'aquests riscos sigui substancialment inferior a la dels quals es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran concertar operacions de segur que tinguin com a fi garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte a ells mateixos i les societats cooperatives respecte als 
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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Identificació dels riscos. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes en l'annex IV del Reial decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, considerant que alguns 
d'ells poden donar-se durant tot el procés d'execució de l'obra o ben ser aplicables a altres treballs. 
 
Haurà de prestar-se especial atenció als riscos més usuals en les obres, com per exemple caigudes, corts, cremades, erosions 
i cops, havent-se d'adoptar a cada moment la postura més idònia segons el treball que es realitzi. 
 
A més, caldrà tenir en compte les possibles repercussions en les estructures d'edificació veïnes i procurar minimitzar a tot 
moment el risc d'incendi. 
 
Així mateix, els riscos relacionats hauran de tenir-se en compte en els previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
Mitjans i maquinària 

 
- Atropellaments, xocs amb altres vehicles, agafades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplomi 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 
- Ambienti excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
Treballs previs 

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

 
Enderrocaments 

 
- 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 
- Corts i burxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambienti excessivament sorollós 
- Fallades de l'estructura 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada d'enderrocs 
 
 
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 corriment de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambienti excessivament sorollós 
- Desplomi i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplomi i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
 
 

 

 Fonaments 
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- 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 
- Corts i burxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambienti excessivament sorollós 
- Desplomi i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplomi i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o corriment de terres i/o roques 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Fallades d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Estructura 

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

 
- 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 
- Corts i burxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambienti excessivament sorollós 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Coberta 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Corts i burxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambienti excessivament sorollós 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de mastelers i antenes 
- Bolco de piles de material 
- Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
 

 

 Revestiments i acabats. 
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- 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 
- Corts i burxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material  
- Riscos derivats del magatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 
Instal·lacions 

 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Corts i burxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebotis 
- Emanacions de gasos en obertures de pous negres 
- Contactes elèctrics directes i indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 
- Caigudes de mastelers i antenes
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Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del RD 627/1997) 
 
- 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 obliga 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 terra subterranis 
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaqüàtic 
- Treballs realitzats en calaixos d'aire comprimit 
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general prevaldran les proteccions col·lectives enfront de les individuals. A més, hauran de mantenir-se en bon 
estat de conservació els mitjans auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda, els mitjans de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 
Les mesures relacionades també hauran de tenir-se en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 
Mesures de protecció col·lectiva 

 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre els diferents treballs i circulacions dins de 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 als vials exteriors 
- Deixar una zona lliure al voltant de la zona excavada per al pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant tascons i/o topalls durant les tasques de càrrega i descarrega 
- 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 realitzat per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frens, bloqueig, etc. 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de reg 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 de *entibado 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 malles en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions per a l'evacuació d'enderrocs, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en les plantes altes 
 
Mesures de protecció individual 

 
- Utilització de mascaretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- En totes les zones elevades en les quals no existeixin sistemes fixos de protecció hauran d'establir-se punts d'ancoratge 
segurs per poder subjectar el cinturó de seguretat homologat, la utilització de la qual serà obligatòria. 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de corts i burxades. 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- 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 
 
Mesurades de protecció a tercers 

 
- Clos, senyalització i enllumenat de l'obra. En el cas que el clos envaeixi la calçada ha de preveure's un pas protegit per a la 
circulació de vianants. El clos ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar en ella 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació als vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant tascons i/o topalls durant les tasques de càrrega i descarrega 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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Primers auxilis 
 
Es disposarà d'una farmaciola el contingut de la qual serà l'especificat en la normativa vigent. 
S'informarà, a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'haurà de traslladar els accidentats. És 
convenient disposar en l'obra, i en un 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.
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SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES D'INSTAL·LACIONS. 
 
Relació de normes i reglaments aplicables 

 

Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

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

 

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

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

Transposición de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión del Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras 
públicas. 

 

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

Prevención de riesgos laborales 

Desarrollo  de la Ley a a traves de las siguientes disposiciones: 

 

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

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Modificaciones:RD. 780/1998 de 30 de abril (BOE: 01/05/98) 

 

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

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

 

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

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítulo 1 excluyen las obras de construcción pero en RD 1627/1997 lo nombra en relación a las escaleras de mano. 

Modifica y deroga algunos capítulo de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores 
 
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
 
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 
 
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 
 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

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

Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzación  de los equipos de trabajo. 

Modifica y  deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
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O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

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

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

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

Art. 100 a 105 derogados per O. de 20 de eneror de 1956 
 
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

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

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

Correción de errores: BOE: 17/10/70 
 
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 
Correción de errores: BOE: 31/10/86 
 
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 
 
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

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

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

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
 
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
 
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 
Correción de errores: BOE: 06/04/71 
Modificación:  BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 
1215/1997 
 
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
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Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per a diferents mitjans de protecció personal de 
treballadors 

 

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

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

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

 Modificación: BOE: 24/10/75 

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

 Modificación: BOE: 25/10/75 

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

 Modificación: BOE: 27/10/75 

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

 Modificación: BOE: 28/10/75              

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

 Modificación: BOE: 29/10/75 

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

 Modificación: BOE: 30/10/75 

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

Modificación: BOE: 31/10/75 

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

 Modificación: BOE: 01/11/75 

- Normativa de ambito local (ordenanzas municipales) 
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MEMÒRIA 

 

1.- GENERALITATS 

 

En el present projecte executiu es detallarà el disseny dels diferents sistemes de 

telecomunicacions i audiovisuals previstos per a les noves oficines de lloguer per hores de 

Mercabarna a Barcelona. Els sistemes inclosos en el present projecte són el sistema de 

cablejat estructurat que suportarà la xarxa corporativa de comunicacions de veu i dades, el 

sistema audiovisual de la sala de reunions, el sistema de control d'accés o porter electrònic 

entre els despatxos i la porta de entrada, així com les canalitzacions i espais previstos per 

allotjar el cablejat, els equips i altres elements que conformaran els sistemes enumerats. 

 

La implantació d'altres sistemes com la videovigilància, seguretat anti-intrusió, i el detall 

tècnic dels serveis de dades i veu serà responsabilitat del promotor, que ha d'integrar 

aquests sistemes segons les especificacions tècniques i de seguretat existents a 

Mercabarna. 

 

Així mateix, la connexió del sistema de cablejat estructurat de les noves oficines de lloguer 

amb la resta de nodes de comunicacions telemàtiques de Mercabarna serà responsabilitat 

del promotor pel fet que aquest coneix les especificacions tècniques i exigències, i la forma 

d'integrar les noves oficines a la xarxa telemàtica de Mercabarna. 

 

 

2.- CANALITZACIONS 

 

En aquest capítol es descriuen les diferents canalitzacions i espais previstos que allotjaran 

el cablejat i els equips dels diferents sistemes de telecomunicacions i audiovisuals. 

 

Per al dimensionat de les canalitzacions s'han tingut en compte el nombre de cables que 

ocuparan les canalitzacions de manera que hi hagi prou espai sense ocupar que permeti 

un creixement aproximat de fins el 100%. 
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Fonamentalment les canalitzacions es materialitzaran mitjançant una safata metàl·lica del 

tipus 'rejiband', que discorrerà pel fals sostre dels passadissos del recinte d'oficines. El 

recorregut de la safata es pot consultar en els plànols corresponents i bàsicament 

discorrerà pel centre dels passadissos de les oficines. Les dimensions de la safata seran 

de 100 x 60 mm i es suportaran al sostre mitjançant vareta roscada i perfil metàl·lic. 

 

Tal com s'ha comentat la safata discorrerà pel fals sostre dels passadissos i perquè el 

cablejat arribi fins a les preses de veu i dades, i punts d'accés i altres elements, es 

disposaran tubs coarrugats de paret interior llisa que conduiran els cables des els trams de 

safata fins als diferents elements i preses. 

 

Com recinte on es centralitzaran la major part dels sistemes projectats es proposa la sala 

prevista per allotjar el node, de nom NODO2. En aquesta sala s'ubicarà un armari rack de 

19 '' de cablejat estructurat on es muntaran les connexions de la xarxa de veu i dades 

corporativa, l'electrònica d'aquesta xarxa, i és on podrien arribar les escomeses dels 

operadors de telecomunicacions o les connexions amb la xarxa de Mercabarna. Els equips 

i connexions audiovisuals es situaran a la sala de reunions. La ubicació exacta es podrà 

comprovar en els esquemes i plànols 
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3.-SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 

 

Es proposa situar a la sala NODO2 un armari RACK de 19 polzades i 18 unitats, amb unes 

dimensions 950 mm d'alçària, 430 mm de profunditat, 600 mm d'ample per allotjar les 

connexions del sistema de cablejat estructurat. L'armari disposarà d'un bastidor davanter i 

porta de vidre amb pany, equipat amb dos conjunts d'endolls tipus schücko: un per endollar 

equips i electrònica de xarxa a través d'un SAI 

 

A l'interior de l'armari bastidor s'instal·laran: 

 

• Tres panells de 24 ports UTP de categoria 6. Des d'aquests panells es connectarà 

amb cadascuna de les preses mitjançant el cablejat horitzontal directe de 4 parells 

UTP de categoria 6, així la topologia emprada serà en estrella. 

• Un panell de 24 ports categoria 3 (condicionat a l'existència d'una centraleta 

telefònica amb extensions analògiques). 

• Tants guia-cables com panells enumerats anteriorment, és a dir 3 com a mínim, 

per organitzar els cables de connexió. 

• Dues regletes d'endolls schücko. 

• Es reservarà un espai de fins a 10 U s per a l'electrònica de xarxa, una centraleta 

telefònica i possibles ampliacions. 
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Punts de xarxa 

OFICINES SALES o SERVEIS Punts de 
xarxa 

TOTAL Punts de 
xarxa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA 

Node 1 o possible Recepció 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

Sala de Reunions 1 2 
Sala de Reunions 2 2 
Despatx 1 4 
Despatx 2 4 
Despatx 3 4 
Despatx 4 4 
Despatx 5 4 
Despatx 6 4 
Despatx 7 2 
Despatx 8 2 
Despatx 9 2 
Despatx 10 2 
Despatx 11 2 
Despatx 12 4 
Despatx 13 4 
Despatx 14 2 
Despatx 15 2 
Despatx 16 4 
Despatx 17 2 
Despatx 18 2 
Despatx 19 2 
Punts d’accés Wi-fi 4 
Impressores 2 

TOTAL PUNTOS DE XARXA 68 

 

 

S'estima que el nombre de preses destinades a veu serà de 31 i per tant el nombre de 

preses destinades a dades serà de 37. Per tant, es col·locaran a l'armari 31 cables de 

categoria 6 UTP de 1,5 metres de longitud per al pedaç dels panells de cablejat horitzontal 

i 31 falques cat. 5 per al pedaç en cas de comunicació mitjançant centraleta amb 

extensions analògiques o digitals (En cas de telefonia IP dels cables seran com els de les 

preses de dades). Cadascun dels punts de xarxa disposarà d'un cable de categoria 6 UTP 

de 3 metres de longitud, comptabilitzant un total de 37, que es completaran amb 31 falques 

categoria 5 per a les preses de veu en cas de comunicació mitjançant centraleta amb 

extensions analògiques o digitals. En cas de telefonia IP dels cables seran com els de les 

preses de dades. 
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Sala Tècnica 

 

La sala tècnica, nomenada com NODE 2, és una sala d'5,11 m2 de superfície, amb forma 

rectangular. S'hi ubicarà l'armari 'rack' metàl·lic on s'instal·laran els panells de connexions, 

l'electrònica de xarxa LAN, la centraleta telefònica i els equips d'enrutament i 

telecomunicacions adequats a definir pel departament d'informàtica de Mercabarna. 

 

Per a l'alimentació dels equips de la sala Tècnica es podrà disposar, segons el parer del 

promotor, d'un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) que s'ubicarà a la mateixa sala 

al costat d'un quadre elèctric propi. Per decisió expressa de la propietat també disposarà 

d'un sistema de ventilació amb extracció d'aire que s'activarà mitjançant un termòstat en 

cas d'arribar a la temperatura de consigna. No s'han especificat altres sistemes de 

seguretat com extinció o control d'accés a la sala. 

 

S'il·luminarà la sala tècnica de forma adequada a la ubicació de l'armari metàl·lic i la il · 

luminació no serà inferior a 550 lux, així mateix, la sala disposarà també d'enllumenat 

d'emergència. 

 

L'accés a la sala tècnica es restringirà al personal autoritzat a aquest efecte. Per tant, serà 

convenient que aquesta sala disposi d'un pany de seguretat amb algun mètode 

d'autenticació a través de clau amb teclat alfanumèric, control biomètric, targeta de 

proximitat, etc. 

 

Condicions de la instal·lació de veu i dades 

 

Les preses de telefonia i dades seran preses simples. L'esquema de la xarxa total es 

reflecteix en els plànols corresponents. En ser totes iguals les preses poden ser de veu o 

bé de dades. 

 

S'utilitzaran xarxes d'edifici LAN amb un sistema de cablejat estructurat de categoria 6 amb 

cable no apantallat del tipus UTP amb capacitat per a 1 Gbit / s. S'ha escollit un cablejat 

estructurat de categoria 6 pels múltiples serveis que pot suportar, en el cas estudiat veu i 

dades, i per la facilitat que presenta en la seva reconfiguració. 
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La topologia de cablejat és de tipus estrella des de l'armari de distribució fins a cada punt 

d'usuari, és a dir un cable per a cada sortida dels punts de treball. S'ha utilitzat cable de 

parells trenats format per 4 parells sense blindatge UTP de categoria 6. 

 

Els terminals de connexió de l'usuari estan formats per un connector RJ45, per a veu o per 

dades, de 8 pins que permeten la connexió dels 4 parells del cable, així com la connexió a 

terra del blindatge dels cables. 

 

La distància màxima des de la terminació de l'armari de distribució fins al terminal de 

sortida de l'àrea de treball tindrà un màxim de 90 m. La longitud màxima dels cables 

d'interconnexió dins de l'armari de distribució serà de 6 m. La longitud màxima del cable 

des del terminal de l'usuari fins a l'equip de l'usuari serà de 3 m. Globalment, la distància 

des de l'armari de distribució fins a l'equip de l'usuari serà inferior a 100 m per garantir el 

bon funcionament de la xarxa. 

 

Subsistema horitzontal 

 

L'enllaç horitzontal es defineix com el conjunt de cables, dispositius de connexió (preses, 

connectors, panells per fer ponts, regletes de distribució), canalització i fuetons de 

connexió / assignació empleats entre la àrea de treball i els equips ubicats al distribuïdor de 

planta, en aquest cas l'armari de planta primera, incloent els components d'interconnexió 

horitzontal. 

 

La solució proposada per l'horitzontal es basa en un únic sistema de cablejat a tot el canal: 

el sistema Categoria 6. 

 

Cable Horitzontal 

 

El sistema de cablejat a instal·lar serà del tipus UTP de 4 parells categoria 6, capaç de 

suportar marges a l'enllaç per sobre de la proposta de Categoria 6, oferint una destacable 

baixa atenuació i una excepcional prestació NEXT. 

 

Els cables de connexió / assignació RJ45 / RJ45 seran de les mateixes característiques 

que el cable, igual que les preses femella RJ45 de lloc de treball i els panells RJ45 / 110 
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d'enllaç veu / dades, aconseguint d'aquesta manera un canal homogeni a nivell de 

prestacions. 

 

Ruta horitzontal 

La distribució de cablejat horitzontal es realitzarà sota la canalització prevista (safata 

metàl·lica tipus rejiband) i partirà dels panells d'enllaç veu / dades de l'armari de planta 

primera i de forma radial fins als diferents llocs de treball, finalitzant la connexió a una 

presa UTP RJ45 de categoria 6, de manera que cada enllaç de cable horitzontal compleixi 

la limitació de distància recomanada de 90 metres. 

 

Tota la ruta de cablejat UTP anirà canalitzada independentment de les línies de potència 

elèctrica i fora de l'abast de la il·luminació amb reactàncies. 

 

Connexió a la presa i panels d’enllaç veu/dades 

La connexió a la presa es troba en l'àrea de treball i inclou els connectors i la caixa on 

s'ubiquen. Els connectors s'adaptaran a les prestacions del cable horitzontal de categoria 

6, igual que els panells que reflecteixen les preses o enllaços veu / dades de lloc de treball 

dins dels racks principals i secundaris de planta. 

L'esquema d'assignació de pins per al cablejat de coure es podrà realitzar segons 

l'especificació T568A o T568B. 
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S'utilitzarà el mateix esquema tant en panell de distribució com en presa de treball. Els 

panells de distribució o enllaç veu / dades seran de muntatge en rack de 19 ", amb 24 ports 

connectors RJ-45 en la part frontal i blocs de connexió tipus 110 a la part posterior, d'acord 

amb les especificacions ISO / IEC 11801. 

 

En preparar el cable per a la seva connexió, se seguiran els següents passos: 

 

Retirada de la coberta suficient del cable per aconseguir una longitud que permeti treballar, 

25-50 mm per a connectors individuals, i una mica més per encast en panells. 

 

Destrenat acurat dels conductors per facilitar la instal·lació als punts de connexió del IDC 

(Insulation Displacement Connection) 

 

 

 

 

 

 

 

Connexió dels conductors al IDC segons les recomanacions dels fabricants. Ajust dels 

conductors de forma neta i tan anivellada en la superfície del IDC com sigui possible. Això 

s'aconsegueix fent servir una eina d'inserció / encast. 

 

La màxima longitud de destrenat dels parells del cable de Categoria 6 no serà superior a 

12 mm. 

 

Hi haurà excedent de cable a cada presa, no només pensant en el futur, sinó per una 

adequada terminació (i possiblement re-terminació) del cable al moment de la instal·lació. 

 

A la part posterior dels panells de distribució per a muntatge en racks, s'afegiran els mitjans 

d'administració per facilitar l'accés als punts individuals de connexió IDC. La disposició dels 

cables posteriors dels panells de distribució han de permetre un excedent suficient perquè 

el mínim radi de curvatura no s'excedeixi ia més permetre retirar el paper del rack prou per 
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poder substituir o connectar un altre port en el futur. La taula següent mostra el mínim radi 

de curvatura típic per al cablejat simètric de coure. 

 

RADI0 DE CURVATURA

 

 

Tipus de Cable  Mínim Radi de Curvatura Típic 

Cable simètric de coure Quatre vegades el diàmetre exterior del 

cable. 

 

Aquests radis seran respectats al llarg de tota la xarxa UTP. amb la finalitat d'optimitzar, en 

la mesura del possible, els paràmetres elèctrics amb atenuació, diafonia, ACR, etc. 

 

- Centralització veu/dades – racks – 

 

Un simple moviment permet obrir la secció intermèdia donant fàcil accés al cablejat. 

Els muntants de 19 "poden ajustar d'acord amb la profunditat de l'equip que ha de ser 

acomodat d'acord amb la norma IEC197-1 

Dues obertures recullen els cables al nivell del sòl o al sostre, on es pot col·locar un kit de 

ventilació. 

Porta segura de vidre, d'acord amb la norma UNIÓ 7142 obre mes de 180º 

Normes de referència: IEC 297-1 - A 60529 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia 
desde la 
finalización 
del trenzado 
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Certificació del cablejat 

 

El cablejat tindrà les següents característiques: 

característiques elèctriques 

• Resistència del conductor: 9,38 Ω / 100 metres 

• Resistència sense balancejar: 2% 

• Capacitat: 5,6 nF / 100 metres 

• Temperatura funcionament: 75 ºC 

• Tensió d'operació: 300 VDC 

• Retard, pitjor cas: 25 ns / 100 metres 

• Velocitat nominal (NVP): 65% @ 100 MHz 

 

Frecuency 

(MHz) 

Attenuation 

(dB/100m) 
NEXT (dB) ACR (dB) RL (dB) 

min typical min typical min typical min typical 

1 

4 

8 

10 

16 

20 

25 

31.25 

62.5 

100 

150 

200 

250 

3.0 

4.0 

5.7 

6.3 

8.0 

9.0 

10.1 

11.4 

16.6 

21.3 

26.8 

31.6 

36.0 

1.7 

3.9 

5.3 

6.0 

7.4 

8.5 

9.6 

10.7 

15.1 

19.2 

23.8 

27.9 

31.2 

65.0 

63.0 

58.2 

56.6 

53.3 

51.6 

50.0 

48.4 

43.4 

39.9 

36.9 

34.8 

33.1 

86.7 

78.9 

75.2 

75.1 

68.7 

67.4 

67.1 

66.1 

59.0 

60.1 

57.1 

52.3 

48.4 

62.0 

59.1 

52.6 

50.3 

45.3 

42.6 

39.9 

37.1 

26.9 

18.7 

10.2 

3.3 

-2.9 

85.0 

75.0 

69.9 

69.1 

61.3 

58.9 

57.5 

55.4 

43.9 

40.08 

33.3 

24.4 

17.1 

19.0 

19.0 

19.0 

19.0 

18.0 

17.5 

17.0 

16.5 

14.0 

12.0 

10.3 

9.8 

8.0 

38.2 

35.1 

31.9 

30.8 

35.7 

34.2 

41.7 

35.3 

36.7 

32.3 

30.9 

25.8 

26.6 
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- Requeriments de prestacions de dos parells: 

 

Per complir amb els requeriments del plec es realitzarà un test de compliment de 

l'estàndard reconegut com CATEGORIA 6 segons normes ISO - IEQ - A 50346. Aquest 

test generarà un informe de CERTIFICACIÓ CAT 6 NORMES ISO / IEC 11801 2a per punt 

instal·lat, donades les característiques del sistema de cablejat a implantar, addicionalment 

s'haurà de fer un mesurament addicional utilitzant els límits del Draft 1.4b (o el més 

actualitzat en el moment del mesurament) de l'estàndard de TIA per CAT6 Augmentada. 

detallant com a mínim, els resultats de les mesures: 

 

 

• Longitud de "Link" 

• Atenuació 

• Diafonia 

• Relació senyal / soroll 

• Capacitància 

• Retard de propagació 

• ACR + ACR Invers 

• NEXT - NEXT Invers 

• ELFEXT - ELFEXT Invers 

• PSNEXT - PSNEXT Invers 

• PSELFEXT - PSELFEXT Invers 

 

• Pressupost de totes les unitats d'obra 

instal·lada 

• Marge de valors amb equip de mesura 

• Continuïtat d'enllaços 

• Detecció de circuits oberts 

• Detecció de curtcircuits i derivacions 

• Resistència Òhmica 

 

• L'informe de certificació es lliurarà en format HTML i en format pdf. Per realitzar els 

mesuraments de Categoria 6 serà necessari utilitzar un equip que faci els tests fins a la 

freqüència marcada per l'estàndard (250 MHz). 

 

• El projecte no es considerarà lliurat fins que no es disposi del certificat oficial de garantia 

del fabricant del sistema de cablejat estructurat instal·lat. 

 



MARTA MIRAVET. Arquitecta 

   
PROJECTE DE REFORMA INTERIOR EDIFICI BANCS  - FOOD BUSINESS CENTER - MERCABARNA 

 

 

PROJECTE DE TELECOMUNICACIONS PER A RECINTE D’OFICINES. MERCABARNA  (Barcelona)                           
14 

 

Un cop presentats els resultats de les proves anteriors es realitzarà una acta d'acceptació 

en què es tindrà en compte el nivell estètic, acabat físic, ubicació i etiquetats dels treballs 

realitzats, procedint llavors al lliurament dels plànols d'execució 

 

Normatives 

 

EIA / TIA 568B1, B2, B3 (Estàndard de Cablejat de Telecomunicacions en Edificis 

Comercials, Components per cablejat sobre parell trenat balancejat, Components sobre 

cablatge sobre Fibra Òptica) 

EIA / TIA 569A (Espais i Canalitzacions per a Telecomunicacions) 

EIA / TIA 607A - EN50310 (Apantallament i Posada a Terra per a Telecomunicacions) 

EIA / TIA 606A (Administració i Identificació de la Infraestructura de Telecomunicacions) 

EIA / TIA 758 (Cablatge de Planta Externa propietat del client) 

ISO-IEC 11801 - 2002 (Cablejat Genèric en edificis propietat del client) 

EN50173 - 2002 (Informació Tecnològica - Sistemes de Cablejat Genèrics) 

EN50174 (Informació Tecnològica - Instal·lació de Cablejat) 

 

Altres Recomanacions: 

 

• Tots els materials plàstics utilitzats com adaptadors per a sèries de mecanismes, 

blocs de connexió sistema 110, etc ... Hauran de complir amb l'estàndard UL-94V, 

que garanteix el tractament del material plàstic contra el foc. 

• Les cobertes dels cables tant de coure com de fibra òptica hauran d'anar tractades 

contra el foc, i no desprendre fums tòxics en cas d'incendi (LSZH), complint amb la 

normativa IEC 332-1. 

• Les cobertes dels cables hauran d'anar tractades contra el foc, i no desprendre 

fums tòxics en cas d'incendi (LSZH), complint amb la normativa IEC 332-1. 

• Els elements metàl·lics de connexió com els plafons, preses d'usuari, etc, han de 

complir amb l'apartat 15 del FCC pel que fa a emissions radioelèctriques. 

• El fabricant dels components a instal·lar estarà certificat ISO 9001, de manera que 

s'asseguri uns requisits mínims en el procés de fabricació. 

• Els components seran verificats individualment per laboratoris independents com 

ETL amb programes de validació que garanteixen el seguiment en la fabricació i la 
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consistència en la qualitat com el programa ETL-Verified. D'aquesta manera 

imparcial s'assegura una qualitat mínima i similar per a tots els productes fabricats. 

 

 

Sala d’equips informàtics 

 

És el lloc on s'instal·laran els equips de comunicacions de veu (PBX), el rack de 

connexions, els servidors de dades i equips d'accés a internet (Servidors, Firewalls, Hub'sy 

Switch, Routers), etc. D'acord amb el nombre de preses a instal·lar, les característiques 

dels equips esmentats i la demanda futura que es pugui generar, així com les premisses de 

disseny d'acord amb les normatives, aquesta sala es recomana que tingui les següents 

característiques: 

 

• Aquesta sala ha de disposar de porta de seguretat amb clau o un altre mètode 

d'autenticació, la qual estarà en propietat de l'administrador de xarxa o persona de 

manteniment de l'edifici. 

• Deixar almenys 0,07 m2 d'espai per cada àrea de treball o punt de xarxa. 

• Tenir una alçada mínima lliure d'obstacles de 2,5 metres. 

• Tenir la temperatura i humitat controlada en el rang de 18 ºC a 24 ºC i entre 30% i 

60% respectivament. 

• Disposar aproximadament d'1 m2 d'àrea per cada un dels armaris o racks 

destinats a albergar servidors i equips de comunicacions. 

• Es recomana l'ús d'armaris oberts o bastidors, tant per a la instal·lació del cablejat 

passiu com per al housing o hosting dels servidors i electrònica. L'ús d'aquests 

bastidors assegura una millor refrigeració dels equips electrònics, una millor facilitat 

d'instal·lació, una reducció d'espai a causa de la menor superfície ocupada per 

aquests bastidors i en general, un estalvi de cost respecte armaris o racks 

convencionals. Es recomana igualment equipar aquests bastidors amb guiacables 

verticals per a la correcta organització del cablejat i guiacables horitzontals per cada 

plafó de connexió o equip actiu. Aquests bastidors disposaran de 2 regletes 

elèctriques de connexió, situades a la part davantera o darrere del bastidor. 
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 Disposar d'un sistema de fals sostre o sòl tècnic, per a distribució de cablejat i 

interconnexió entre racks. El sòl tècnic, en cas d'existir, haurà de suportar una 

càrrega uniforme mínima de 4,8 kPa / m2. 

• Disposar d'un sistema d'alimentació ininterrompuda (SAI) almenys per l'electrònica de 

xarxa. En tot cas es seguiran els esquemes elèctrics realitzats al projecte elèctric. 

 

 

Sistema d’accés a la xarxa sense fils Wi-fi 

 

Per a l'accés sense fil a la xarxa s'han previst quatre punts d'accés que s'ocultaran en el 

fals sostre del recinte, al costat de la safata del pas de cables, en els passadissos. Aquests 

punts d'accés es gestionaran mitjançant un equip Hotspot de manera que es puguin donar 

accessos temporals a internet als usuaris mitjançant contrasenyes temporals. D'aquesta 

manera es podrà gestionar mitjançant prepagament l'ús d'internet sense fils. 

 

Es realitzaran proves per assegurar la correcta cobertura en totes les sales, podent variar 

el nombre necessari de punts d'accés entre 2 i 4. 

 

Des de l'equip Hotspot s'habilitaran els accessos temporals i les contrasenyes als usuaris i 

se'ls subministrarà un tiquet mitjançant impressora tèrmica amb les dades d'accés. 

 

Els punts d'accés tindran unes característiques similars a les del model proposat que és 

l'EAP-767 de 4 IP NET. 
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Per a l'equip de gestió de connectivitat d'accés a internet via Wi-fi s'ha previst el HSG-260 

de 4 IP NET. 
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4.- SISTEMES AUDIOVISUALS 

 

En aquest apartat es descriuran les instal·lacions relacionades amb els sistemes 

audiovisuals del centre de lloguer d'oficines, que es concentraran a la sala de reunions 1. 

 

Aquesta sala s'equiparà amb un projector que s'instal·larà suportat al sostre i amb el qual 

podran realitzar presentacions audiovisuals des d'un ordinador o un lector de DVD. Les 

imatges es projectaran en una pantalla desplegable motoritzada que s'instal·larà en una de 

les parets de la sala. Finalment s'afegirà dues caixes acústiques o altaveus, que se 

situaran a banda i banda de la pantalla i que es connectaran a la sortida d'àudio del 

projector. 

 

Aquesta sala s'equiparà, a més, amb un panell de connexions que disposarà de les 

següents possibilitats o tipus de connectors: 

 

• Connexió de vídeo d'alta definició HDMI 

• Connexió de vídeo per components VGA 

• Connexió d'àudio i vídeo mitjançant connectors RCA 

• Connexió d'àudio mitjançant clavilla mini-jack 

 

Aquest 'wallplate' o panell se situarà prop de la taula de reunions amb l'objecte que el 

ponent pugui utilitzar de forma còmoda les connexions descrites, de manera que no hagi 

de connectar-se directament al projector situat a uns 2 metres d'altura, suportat en el 

sostre de la sala. D'aquesta manera s'evita el pas desordenat de cables. La sala també 

disposarà dels cables necessaris per a les connexions que es poden guardar en un calaix 

o lloc accessible i controlat, juntament amb els comandaments a distància de la pantalla 

motoritzada i el projector. 

 

La sala de reunions també disposarà de dues connexions RJ-45 per l'ús de la xarxa 

informàtica i la telefonia. 

 

L'esquema de la instal·lació de la sala de reunions pot ser observat en el pla corresponent. 
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5.- PORTER ELECTRÒNIC 

 

El promotor ha decidit instal·lar un sistema de porter electrònic que permeti als usuaris 

donar accés al recinte d'oficines als visitants, de manera que aquests truquin al nombre de 

Despatx o sala de reunions on tenen acordat la trobada. 

 

La topologia d'una xarxa de porter electrònic està composta pels següents elements: 

 

• Una placa exterior per comunicació amb cada un dels despatxos, que estarà situada a 

l'entrada general del recinte d'oficines. 

• Un alimentador general situat al Node 2. 

• Un intèrfon d'usuari per cada Despatx i sala de reunions. 

• Un element obreportes a l'entrada del recinte o un relé de maniobra per a obertura de la 

porta. Serà una o altra opció en funció del mecanisme d'obertura existent. 

 

Per complir aquests objectius s'instal·larà un kit de porter electrònic d'una unitat per a 

cadascuna d'elles, amb la seva placa externa, el seu alimentador i el seu monitor de porter 

independent. 

 

Placa exterior de porter electrònic 

 

A l'entrada del recinte, se situarà una placa exterior amb teclat DIRECT W SKYLINE amb 

sistema d'àudio amb teclat numèric i targeter doble per anotar la codificació de cada 

Despatx i sala de reunions. La placa estarà situada a una alçada de 162 cm del nivell del 

terra. La presentació de la placa, és en alumini extrusionat, que li confereix una gran 

robustesa i protecció. El seu funcionament està d'acord amb el Reglament Electrònic de 

Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d'Agost i les seves instruccions tècniques 

complementàries, a més del Reglament sobre Pertorbacions Electromagnètiques i 

Interferències, Reial Decret 138/1989, de 29 de Gener. 
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Alimentador general de porter electrònic. 

L'alimentador de Porter Electrònic referència 4840 és l'encarregat de proporcionar totes les 

tensions d'alimentació del sistema i és capaç de subministrar una tensió contínua de 24 V i 

2 A amb una entrada alterna d'entre 100 i 240 VAC. Estarà situat a Node 2 i el seu 

muntatge es realitza sobre carril DIN normalitzat de 35 x 7,5 mm per a quadre elèctric. 

 

Número de telèfon de porter electrònic. 

Cadascun dels despatxos i sales de reunions disposarà d'un monitor o intèrfon basat en la 

tecnologia digital, que permet el cablejat a dos fils. L'equip està construït en plàstic ABS de 

color blanc i disposa de polsador d'obreportes. La instal·lació es realitza en superfície. 

Disposa de switch de codificació per a identificació. 

 

Obreportes o maniobra. 

La instal·lació disposarà d'un obreportes per encastar en marcs de metall o de fusta. Es 

desbloqueja amb una simple pulsació en el polsador d'excitació de cada telèfon i la porta 

quedarà en disposició de ser oberta mentre duri la pulsació. Disposa de palanca de 

desbloqueig. 

 

En cas que hi hagi un mecanisme d'obertura corredís o motoritzat en lloc del obreportes 

s'instal·larà un relé de maniobra. 

 

Distribuïdor de senyal de porter electrònic. 

La instal·lació disposarà de diferents distribuïdors de senyal per a la distribució de senyal a 

cadascun dels Despatxs i sales de reunions. Aquesta línia haurà de tancar amb un 

resistència final de línia per a això en tots els distribuïdors de pas es tragués el pont 

distribuïdor i en l'últim ha de quedar lloc. 
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Cablejat a emprar per a la instal·lació del porter electrònic. 

El cablejat a emprar en aquest tipus d'instal·lacions es basa en l'estructura de 2 fils sense 

polaritat per a tota la instal·lació, de manera que en els tres trams de cablejat que existiran 

de configuraran de la següent manera. 

 

Canalització Tram Nº de 
conductors

Secció de fils Tipo de mànega a 
emprar 

Enllaç Placa-Alimentador 2 1 mm2 De 2 fils 

Enllaç Placa-Obreportes 2 1 mm2 De 2 fils 

Principal i 
Secundària 

Placa – Despatxos 2 1 mm2 De 2 fils 

Interior de 
Usuari 

Interior de 
Despatxos 

2 1 mm2 De 2 fils 

 

Canalització necessària per al porter electrònic. 

Per a tot el traçat del cablejat s’emprarà la safata principal de 100 x 60 comuna a totes les 

instal·lacions de telecomunicacions.  Per a arribar a cadascun dels Despatxos s’emprarà 

tubo de 20  mm. 

 

6.- ALTRES SISTEMES (VIDEOVIGILÀNCIA, MEGAFONIA, SEGURETAT ANTI-

INTRUSIÓ) 

La implantació d'altres sistemes com la videovigilància i seguretat anti-intrusió, i el detall 

tècnic dels serveis de dades i veu serà responsabilitat del promotor i que ha d'integrar 

aquests sistemes segons les especificacions tècniques i de seguretat existents a 

Mercabarna. 

 

Així mateix, la connexió del sistema de cablejat estructurat de les noves oficines de lloguer 

amb la resta de nodes de comunicacions telemàtiques de Mercabarna serà responsabilitat 

del promotor pel fet que aquest coneix les especificacions tècniques i exigències, i la forma 

d'integrar les noves oficines a la xarxa telemàtica de Mercabarna. 
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INTRA LIGHTING 13221461071 KALIS LEDplus RI PR 2400 840 / Diagrama conico

Luminaria: INTRA LIGHTING 13221461071 KALIS LEDplus RI PR 2400 840 
Lámparas: 8 x Fortimo LED strip 1ft 650lm 840 lv2 

E(C0) 179738.8°
E(C90) 120246.9°
E(0°) 7499

E(C0) 44938.8°
E(C90) 30146.9°
E(0°) 1875

E(C0) 20038.8°
E(C90) 13446.9°
E(0°) 833

E(C0) 11238.8°
E(C90) 7546.9°
E(0°) 469

E(C0) 7238.8°
E(C90) 4846.9°
E(0°) 300

E(C0) 5038.8°
E(C90) 3346.9°
E(0°) 208

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 77.6°)
C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 93.8°)

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]

0.5 0.800.5
1.07

1.0 1.611.0
2.14

1.5 2.411.5
3.21

2.0 3.222.0
4.27

2.5 4.022.5
5.34

3.0 4.823.0
6.41

    



 

 
  
 

                Despatx petit / Resum

270

270

270

360

360

360

360

450

450

450
450

450

450

450

450
450

450

540

540

540 540

540

540

540
540

540

630
630

2.87 m0.00

2.87 m

0.00

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 406 195 636 0.481
Suelo 38 342 231 423 0.676
Techo 70 187 146 212 0.784
Paredes (4) 90 234 145 456 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi-  Tran al eje de luminaria
Pared izq 19 21
Pared inferior 19 21
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 5.47 W/m² = 1.35 W/m²/100 lx (Base: 8.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ [lm] P [W]

1 1 INTRA LIGHTING 13221461071 KALIS LEDplus RI PR 2400 840 (1.000) 5200 45.1
Total: 5200 45.1



 

 
 
 
 

        Despatx petit / Llista de lluminàries

1 Pieza INTRA LIGHTING 13221461071 KALIS LEDplus 
RI PR 2400 840 
N° de artículo: 13221461071 
Flujo luminoso de las luminarias: 5200 lm 
Potencia de las luminarias: 45.1 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 63  90  98  100  69 
Lámpara: 8 x Fortimo LED strip 1ft 650lm 840 lv2 
(Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 



 
 

  

 

           Despatx petit / Planta

3.19 m0.32

8.03 m

5.16

Escala 1 : 21



 

 
 
 
 

            Despatx petit / Lluminàries (ubicació)

1

3.19 m0.32 1.44

8.03 m

5.16

6.61

Escala 1 : 21

Lista de piezas - Luminarias 
 
N° Pieza Designación

1 1 INTRA LIGHTING 13221461071 KALIS LEDplus RI PR 2400 840



 

 

                                   Despatx petit / Rendering en 3D



Merca Barna 

 

   

                                      Despatx petit / Rendering de colors falsos

100 150 200 250 300 350 400 450 500 lx



Merca Barna 

 
 
 

           Despatx peqtit / Plano útil / Gràfica de valors (E)

331 334 360 387 429 450 448 441 418 377 341 316 284 261 240 215

329 334 359 392 439 462 461 453 429 379 338 306 271 244 222 204

337 344 371 409 460 484 484 475 449 396 351 316 279 249 225 201

357 361 398 439 500 526 527 516 488 426 375 338 294 263 230 211

355 361 397 440 504 530 532 521 493 428 375 337 298 264 232 211

375 381 421 468 543 571 571 560 530 460 398 360 312 276 241 220

382 388 430 481 558 587 588 577 545 471 407 367 317 280 243 221

393 401 445 499 580 612 614 602 568 489 421 379 326 287 249 225

393 402 444 501 582 615 617 604 569 488 419 377 326 285 248 223

397 408 453 509 593 628 630 618 580 498 427 383 331 288 249 224

399 409 454 512 595 631 633 620 582 500 428 384 332 288 250 224

398 409 453 511 594 630 632 619 581 498 427 383 331 288 249 224

397 407 450 507 590 625 627 615 577 496 425 381 329 287 249 224

394 403 447 503 583 616 618 606 571 491 423 380 328 287 249 225

390 398 441 494 573 604 606 594 561 483 417 375 324 284 247 224

378 384 425 475 548 576 577 566 535 463 402 363 314 277 242 220

366 373 411 460 528 557 559 547 517 446 389 349 306 270 235 214

360 365 402 445 507 533 534 523 495 433 379 341 297 264 230 212

352 356 391 429 487 512 512 502 475 416 367 331 289 259 227 210

333 338 364 399 447 470 469 461 436 386 342 309 273 245 222 205

318 319 347 378 424 446 445 437 413 367 329 300 267 238 215 196

2.87 m0.00

2.87 m

0.00

Valores en Lux, Escala 1 : 23
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local: 
Punto marcado: 
(0.323 m, 5.159 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
406 195 636 0.481 0.306




