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MPDG. MEMÒRIA NORMATIVA VIGENT APLICABLE ( PLEC DE DISPOSICIONS 
GENERALS) 
 

CTE Normativa tècnica       
Normativa tècnica general aplicable als projectes d'edificació d’acord al CTE 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars 
de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del 
gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que 
en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar compliment 
a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el 
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 
 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

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

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

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

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

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

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

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
 

Accessibilitat 

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

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Telecomunicacions 

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

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

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

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

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

 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 
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SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

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

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

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

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

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

CTE DB HR Protecció enfront el soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las 
obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

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

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

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

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

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas 
Complementarias 

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

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

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

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

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

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

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

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

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

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

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

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

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

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

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

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

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

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

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

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 
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Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de telecomunicacions 

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

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación 
de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

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

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

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

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

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres 
serveis per cable als edificis.  

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

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

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

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

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

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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Instal·lacions tèrmiques 

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

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats 
d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel reglament 
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 
1244/1979 que aprobó el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

 

 

 

 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

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

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

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

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

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

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

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

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
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RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

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

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
En el següent document es presenten totes les prescripcions tècniques a seguir per la realització 
correcta de les partides d’obra i el seu control. 
 
El Contractista de les obres seguirà les ordres de control de la Direcció Facultativa i en qualsevol cas 
de dubte seguirà segons la “Lex Artis” del seu ram professional. 
 
El Contractista seguirà els materials establerts en els amidaments, en qualsevol cas de proposar altres 
materials, aquests hauran de ser de característiques tècniques exactament equivalents i justificar-ho de 
forma que pogui ser aprovat per la Direcció Faculativa. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

28 
  

     - 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     ? 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

29 
  

?(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    ¦ 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

33 
  

¦                      ¦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 
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- 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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

53 
  

 
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 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

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% 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

87 
  

     - 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: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

97 
  

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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

104 
  

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. 
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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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
EDIFICI DIRECTIU MERCABARNA.PLANTA PRIMERA 

117 
  

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. 
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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. 
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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 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PLANTA PRIMERA EDIFICI DIRECTIU 
 
 
 
 

17 
  

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 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PLANTA PRIMERA EDIFICI DIRECTIU 
 
 
 
 

21 
  

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: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PLANTA PRIMERA EDIFICI DIRECTIU 
 
 
 
 

30 
  

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. 
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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 
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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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