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1 ANTECEDENTS  
 

La signatura del Pacte Terrassa per a l’Accessibilitat Universal, el 26 de juliol del 2012, va representar un salt 

qualitatiu en les accions per al foment de l’accessibilitat a la nostra ciutat. Aquest Pacte integra tres instruments 

diferents: el Pla de l’accessibilitat, la Comissió d’Accessibilitat de la Taula de la Discapacitat i el conveni amb 

l’entitat Prou Barreres, que assessora l’Ajuntament en matèria d’accessibilitat des del 2011. 

El 19 de març del 2013 es va celebrar el primer Plenari del Pacte, en què es va assolir el compromís de crear 

l’Oficina Tècnica per a la Promoció de l’Accessibilitat de l’Ajuntament de Terrassa amb la finalitat de promoure 

la defensa dels interessos de les persones amb discapacitat, implementant la cultura de l’accessibilitat 

universal i el disseny per a tothom. 

El Servei de Gestió de l’Espai Públic recull les peticions o propostes de millora de les entitats i de la ciutadania 

en general, perquè les pugui resoldre. Amb aquesta memòria valorada es pretén fixar els paràmetres i 

condicions per millorar a l’accessibilitat diversos espais del barri Grups de Montserrat 

 

2 OBJECTE,  ÀMBIT D’APLICACIÓ I DURADA DEL CONTRACT E 
 

L’objecte de la present Memòria Valorada de les obres d’implantació de elements de seguretat al barri Grups 

de Montserrat de la Ciutat de Terrassa és fixar els paràmetres i condicions per millorar l’accessibilitat de 

diversos espais del barri Grups de Montserrat 

Les actuacions afectaran bàsicament a l’àmbit d’espais de vianants, en diversos punts del barri de Grups de 

Montserrat. La durada de les obres serà d’un mes de des de que es formalitzi el contracte, en qualsevol cas 

estaran finalitzades abans del 31 desembre 2015. L’inici de les obres serà com a màxim 10 dies a partir de la 

signatura del contracte. 

 

3 DISPOSICION GENERALS 
 

3.1 Seguiment i control dels treballs 

La gestió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs corresponen als serveis tècnics de l’Ajuntament de 

Terrassa. Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal tècnic designat per  

l’Ajuntament tindrà accés en qualsevol moment, al lloc dels treballs, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament 

en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats 

per l’Ajuntament de Terrassa. 

L’Adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que li facin els tècnics de l’Ajuntament. En cas que els 

treballs realitzats no s’ajustin al nivell exigit pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d’execució, els tècnics 

designats per l’Ajuntament podran ordenar, a càrrec de l’Adjudicatari, la deconstrucció i conseqüent construcció 

de les baranes i elements de protecció que consideri defectuosos o mal executats. 

3.2 Interlocutor tècnic de l’Adjudicatari amb l’Ajuntament de Terrassa.  

L’empresa adjudicatària designarà un responsable amb suficient qualificació per a programar, coordinar i 

organitzar les tasques assignades i amb dedicació suficient per assegurar una bona i correcta execució dels 

treballs. Tanmateix, aquest responsable ha d’estar localitzable en tot moment. En el cas de no complir-se 

aquests requisits, els tècnics designats per l’Ajuntament es reserven el dret de rebutjar-lo i sol·licitar-ne un de nou. 

 

3.3 Programació dels Treballs  

L’Adjudicatari estarà obligat a realitzar les actuacions que s’especifiquen a l’apartat de Descripció de les Obres i que 

inclou els treballs necessaris per a la implantació d’elements de seguretat al barri Grups de Montserrat ciutat de 

Terrassa, així com aquelles tasques i serveis auxiliars necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat en la 

realització dels treballs. 

Qualsevol afectació a la via pública (tant de vianants com de vehicles) serà avisada al servei de Via Pública amb 

mínim una setmana d’antel·lació. 

Al finalitzar els treballs  l’Adjudicatari haurà de presentar als Tècnics designats per l’Ajuntament una relació dels 

treballs realitzats. 

 
4 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

 

4.1 Treballs previs 

Inicialment es delimitarà l’espai de treball amb tanques d’obra i es senyalitzaran els estretaments en la via pública 

d’acord amb les directrius de seguretat i el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament. Caldrà habilitar l’itinerari alternatiu per 

vianants i, si fos el cas, per vehicles. Es localitzaran tots els serveis existents en la vorera i calçada (electricitat, gas, 

aigua, enllumenat, etc.), i es realitzaran totes les comprovacions i mesures de seguretat necessàries. 

Tanmateix es desplaçaran tots els elements urbans que puguin afectar a l’actuació com senyals, bústies, papereres, 

etc. També caldrà posar a la nova cota els pericons i registres existents. 

 

 

4.2 Baranes  

S’iniciarà les obres amb la fabricació de baranes y passamans al taller de l’adjudicatari  i posteriorment  es realitzarà 

la  col·locació d’aquestes tal i com es contempla a la documentació gràfica d’aquesta memòria valorada. 

 

5 GARANTIA DELS TREBALLS 
 

Es fixa un període de garantia de 12 mesos des de la recepció dels treballs. Durant el període de garantia, el 

contractista serà responsable d’executar totes aquelles correccions i reparacions considerades necessàries per tal 

que les baranes compleixin totalment amb els requeriments establerts. 

 

6 CONTROL DE QUALITAT 
 

Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins al límit de l’1’5% del 

pressupost de licitació. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest límit. 
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7 SEGURETAT I SALUT 
 

El contractista haurà de lliurar l’avaluació de riscos de la seva empresa a l’Ajuntament, per tal de què aquest 

procedeixi a la seva aprovació. Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui aprovada i es disposi de 

l’Obertura del Centre de Treball. 

El seu import s’entendrà repercutit en cadascun dels preus recollits al Quadre de Preus. 

 

8 GESTIÓ DE RESIDUS 
 

El contractista, pel que fa a l’abocament de la runa i la gestió dels diferents residus que es generin, s’obliga a 

donar estricte compliment al previst en l’ordenança Municipal reguladora de la neteja pública i de la gestió de 

residus. Al finalitzar els treballs s’entregaran tots els certificats acreditatius. 

 
9 EXIGÈNCIA DE CLASSIFICACIÓ 

 

D’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, no cal exigir classificació ni categoria a l’empresa que opti a l’execució d’aquests 

treballs. 

 

10 ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE  
 

Aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, sense cap cost addicional els següents aspectes: 

- Cada actuació  s’executarà amb el període més breu possible, sent obligatori iniciar i finalitzar cada actuació 

en el mínim termini per a reduir les afeccions als usuaris de la via pública.  

- La totalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball. 

- Totes les mesures de tancament i delimitació de l’espai de treball, de modificacions de trànsit (de vianants i 

vehicles) necessàries per executar les baranes, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a les 

edificacions.  Tant la implantació d’aquestes mesures, com el seu manteniment i modificació tantes vegades 

com sigui necessari. 

- Els treballs hauran de minimitzar les molèsties ( sorolls, pols...) als usuaris de la via pública. 

 

11 VALORACIÓ DELS TREBALLS 
 

La valoració dels treballs es realitzarà aplicant els preus del Quadre de Preus adjunt sobre els amidaments 

realment executats.  

El Pressupost i Quadre de Preus s’ha elaborat en base els preus d’execució material de l’ITEC. Per aquest 

motiu, a l’import resultant, a més d’aplicar-hi la baixa ofertada per l’Adjudicatari, se li es sumaran les despeses 

generals (13%), el benefici industrial (6%), i l’IVA vigent.  La baixa ofertada per l’Adjudicatari caldrà que sigui 

idèntica per tots els preus. 

Al finalitzar els treballs s’elaborarà la relació valorada que servirà de base, prèvia aprovació dels tècnics 

designats per l’Ajuntament, per elaborar les corresponents factures i certificació. 

Qualsevol variació respecte la forma i condicions d’execució de les baranes haurà de ser sempre autoritzada 

prèviament pels tècnics municipals. 

 
12 DEFINICIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 

 

Per a la realització, si s’escau, d’actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos en el Pressupost, es 

realitzaran seguint els criteris de la descomposició i quadres de preus simples i compostos del Pressupost, i en el seu 

defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), 

per l’any en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la licitació i 

amb l’aplicació dels mateixos percentatges que els preus del Quadre de Preus (relatius als conceptes de despeses 

auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals), essent obligatòria la seva execució per a l’adjudicatari, mentre 

no superi el 10% de l’import d’adjudicació. 

 

 

13 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  
 

L’import total de la licitació del contracte, sense IVA, és de VUIT MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 

QUARANTA-SET CÈNTIMS (8.064,47 €, sense IVA). 

L’import total de la licitació del contracte, IVA inclòs, és de NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB 

UN CÈNTIM (9.758,01 €, IVA inclòs). 

 
 Import d’Execució Material    6.776,87  € 
 Despeses Generals (13%)  880,99 € 
 Benefici Industrial (6%)  406,61 € 
    
 Import Licitació (s/IVA)  8.064,47 € 
 Import Licitació (IVA inclòs)  9.758,01 € 
    

 
 
 
 
 
 
 

 Terrassa, juliol de 2015 

 

 

 

 

Montserrat Prat Calm 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
Servei de Gestió de l’Espai Públic 
Ajuntament de Terrassa 

Josep Manuel Arrieta Nieto 
Arquitecte Tècnic  
Servei de Gestió de l’Espai Públic 
Ajuntament de Terrassa 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NN12C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructur al a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (fo rmigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contam inació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volum s de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no es tructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns exce pte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments c omuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a  usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II /B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves ro dades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder uti litzar fins a un 100 % d’àrid gros 
reciclat, sempre que compleixi amb les especificaci ons de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja  que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08 . 
El control dels components s’ha de realitzar d’acor d als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificaci ó mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui in ferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, o n C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resi stència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat s igui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM  = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistèn cia 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el  35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
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Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició origin al. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identifica ció d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de  la EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estru cturals), la resistència a compressió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida mà  xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim  la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d’additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi  ha 

- Identificació del ciment, additius i  addicions e mprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó  

- Hora límit d’ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents :  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contra ctista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UN E-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb 
la dosificació correcta. 
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La DF ha de poder eximir la realització dels assaig s característics de dosificació  quan el 
formigó que es vagi a subministrar estigui en posse ssió d’un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dos ificació amb una antiguitat màxima de 6 
mesos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instrucc ions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistèn cia exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó q ue no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval 
corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el  formigó quan la mitjana dels dos valors 
estigui compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebu ig de la pastada. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A62F90,B0A6X001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 

pot ser per adherència química o per expansió produ ida 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 femel la 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, car gol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls 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 dià metre (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 re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 

en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e 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: 
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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 figu rar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z5021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats pe r peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries I PN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 

, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons U NE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L,  LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355 J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les  sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries  rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’ac er amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 100 25-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
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- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perju diquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 

les determinacions de les normes  de condicions tèc niques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1  i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-

EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de 

les normes de condicions tè cniques de subministram ent següents: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-1 

Les toleràncies dimensionals han de complir les esp ecificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-E N 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 1021 9-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició quími ca i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniqu es de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transve rsal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropia t als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’apor tació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atm osfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions  soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas act iu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas ine rt 
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- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certific ats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que le s superfícies i vores a soldar són 

adequades al procé s de soldadura i que estan lliur es de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar 

negativament la qualitat de la soldadura o perjudic ar el procés de soldatge. S’han de mantenir 

seques i lliures de condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de  l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la 

superfície d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es pro dueix s’ha d’eliminar. 

 Els components a soldar han d’estar correctament c ol·locats i fixos en la seva posició 

mitjançant dispositius adequats o soldadures de pun teig, de manera que les unions a soldar 

siguin accessibles i visibles per al soldador. No s ’han d’introduir soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de  manera que les dimensions finals estiguin 

dintre de les toleràncies establertes. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar segui nt les especificacions generals. S’han 

d’eliminar totes les soldadures de punteig que no s ’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocita t de refredament puguin produir un 

enduriment de la zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del 

precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en ca da component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadur es amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produ ir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb sol dadures posteriors. S’han d’eliminar de 

cada passada abans de fer la següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer  el següent, cal netejar l'escòria per 

mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts 

a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l’article 77 de l a EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la  EAE per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a e fectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota de ls valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un aca bat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a  l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les n ormes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns  articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instrucci ons del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 d e la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal qu e redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el mu ntatge i les inspeccions. 
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El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de  12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, exce pte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobres ortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part n o roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més l a sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han  d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la f emella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pr etesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap d els cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del ca rgol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser  planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la feme lla 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perfor adora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equiva lent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge semp re que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es p erforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s ’han d’eliminar les rebaves. 

Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a me nys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols d e muntatge per assegurar la immobilitat de 

les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva  marca de designació sigui visible després 

del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de car gol, femella i volandera(es) s’ha de collar 

fins arribar al “collat a tocar”  sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest 

procés s’ha de fer progressivament començant pels c argols situats al centre. Si és necessari 

s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesa ts d’un grup s’han de collar d’acord amb el 

que s’ha indicat per als cargols sense pretesar. Pe r a que el pretesat sigui uniforme s’han de 

fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 

collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguin t un dels procediments següents: 

- Mètode de la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisa lla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no e s pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no present en irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en cal ent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota de ls valors especificats.  
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Per al conformat en calent s’han de seguir les reco manacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval  de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les lim itacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un aca bat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apa rtat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a ls apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de ma nera uniforme totes les superfícies de la 

peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfec tes. 

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfíci es a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504 -1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les supe rfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint l es instruccions del seu fabricant. No 

s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 

del recipient. 

Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’ aplicació de la pintura les superfíci es s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que per judiquin la qualitat de la soldadura a 

menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament 

l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perím etre de la unió amb cargols no s’ha de 

tractar fins que no s’hagi inspeccionat la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni desprenim ents del recobriment. 

L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les norme s UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 

correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer  un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’ha n de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrad or. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformac ions, ni esforços no previstos. 

 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabri cant. En llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegits de la intempèrie, de maner a que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat  segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teò ric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent de l teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente  de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros es tructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcci ón, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas  de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcci ón conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de sum inistro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transvers al. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de a cero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se  aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que s e actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Ob ras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER 

BUITS: 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i ind eleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la cond ició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable ún icament en el cas d’inspecció per colades) 

i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan s igui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge s’ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del m ateix. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la D F en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o  en estructures mixtes metall i formigó:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fa bricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

- El número d’identificació de l’organisme de certi ficació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del f abricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
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- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials ind icades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma  corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’aparta t 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet  amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de dise ny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabr icat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (qu an sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informaci ó mínima anterior es faciliti amb un text 

clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indel eble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabric ant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un nú mero d’identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la  unitat de subministrament i el document 

corresponent (ú nicament aplicable als perfils fora dats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el ma rcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 

al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full d e subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d’idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’apor tar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el mate rial disposa d’una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,  etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les caracterí stiques del ma terial garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. E s controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces  rebudes. El subministrament del material 
es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10 204).  

A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspe cció  ha de complir les següents 

condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix mà xim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 
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En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada g rup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assa igs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-01 9) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)  

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de c arboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es  realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7 027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 702 8) 

     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de pla nxa d’acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d’una prov eta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada  lot, es realitzaran a més, els següents 

assaigs: 

     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà  la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 

ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les caracter ístiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  e l tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades am b el material d’aportació previst, i assaig 
a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest ass aig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de cons tatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 1 5792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels a ssaigs mecànics es prendran segons els 

criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 100 25-6. Les localitzacions de les mostres 

seguiran els criteris establerts en l’annex A de la  UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció  s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació e ls següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x1 0 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la prove ta serà de 5 mm 

 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de  manera que es reconeguin els productes 

originals, així com la seva localització i orientac ió del producte. 

 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 

UNE-EN 10219-1  seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 

No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb l es garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’  un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defec te en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d’assaig... ) l’assaig es considerarà  nul i caldrà 

repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent- ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes pr eses de dues peces diferents del lot que 
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s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contras saigs) compleixen el prescrit, la unitat 

d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es reb utjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies espec ificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmen tarà el control, en l’apartat incomplet, 

fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irreg ularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 

actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'IN COMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mec àniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia  de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZB000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Pintures, pastes i esmalts. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 

cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents al s àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutin ant 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 vin ílics en dispersió 

 - Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomer ant a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments cà rrega-estenedors res istents 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'air e per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants ba rrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 

 - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomera nt 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 dissol vent 

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura forma da 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 f ormada per copolímers de resines de 

poliuretà fluï dificades i pigmentades. Seca per po limerització mitjançant un catalitzador 

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per  resines uretanades 

 - Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, form at 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 acrílic s en una emulsió aquosa 

 - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporac ió del dissolvent 

 - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 

dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i la intempèrie 

 PINTURA A LA COLA: 

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, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Inin flamable 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  2 h 

     - Totalment sec:  4 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA A LA CALÇ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada 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'a cabat. 

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a 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 adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar. 

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 

PINTURA AL LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, ni dipòsits durs 

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha d e fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 

una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 16 02 29):  

     - Al tacte:  < 30 

     - Totalment sec:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

PINTURA PLÀSTICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recen tment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes. 

 - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 215 13 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 s eva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 

fer có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigment s, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable, i per a ex teriors, insaponificable. 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació c onstant >= 0,98 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 

- 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'obser ven canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de co mplir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de comp lir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compli r 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència ade quada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INT A 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 insaponif icable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

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

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregam ent i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i 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 sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme 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 (IN TA 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 (IN TA 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 insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats 
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- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectànc ia 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 sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme 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 (IN TA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 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 insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s 

- 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 movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de compl ir 

 - 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'aplicaci ó. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la sev a aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uni forme 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 (IN TA 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 insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 0 2). 

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
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- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids di luïts, als hidrocarburs, les sals i als 

detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie 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 adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable 

 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 adequ ada 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 adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

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

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, quer osè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 

 PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA  16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PV C):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponif icable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plà stica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 ci cles 
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- 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'obs erven canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de c omplir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de co mplir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de comp lir 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE D ISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Proporció de la barreja i temps d'utilització, e n els productes de dos components 

 - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làte x i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 
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 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Instruccions d'ús 

 - Temps d'estabilitat de la barreja 

 - Temperatura mínima d'aplicació 

 - Temps d'assecatge 

 - Rendiment teòric en m/l 

 - Color 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà q ue l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full d e subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d’idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’apor tar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el mate rial disposa d’una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,  etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les caracterí stiques del ma terial garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 
- Comprovació de l’estat de conservació  de la pint ura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 
02 26). 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Determinació de la finor de mòlta dels pigme nts INTA 16.02.55 (10.57)  
     - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02 .62(9.82)  
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61( 2.58)  

     - Conservació de la pintura (cada 100 m 2) INTA 16.02.26  
  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de  realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIU RETÀ: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A ( 7.61) 
               - Contingut matèria volàtil INTA 16. 02.31A (10.7) 
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89  (9.68)  
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               - Índex de despreniments INTA 16.02. 88 
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6 .57)  
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.0 5 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència a l’abrasió d’una capa  UNE 48250 
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06. 05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Conservació de la pintura INTA 16. 02.26 
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Punt d’inflamació INTA 16.02.32A ( 7.61) 
               - Índex d’anivellament INTA.16.02.89  (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02. 88 
               - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6 .57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.0 5 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
               - Càrrega concentrada en moviment UN E EN ISO 6272-1 
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
               - Resistència a l’abrasió d’una capa  UNE 48250 
               - Resistència a agents químics UNE 4 8027 
               - Conservació de la pintura INTA 16. 02.26  
               - Resistència al calor UNE 48033 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de  realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruc cions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin  degudament etiquetats i /o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació  i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conser vació d’ un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en prim era instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregulari tats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord  a les es pecificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material . En cas d’incompliment, es realitzarà 
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acc eptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.  
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS S UPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a envernissats, emprimacions i tracta ments superficials. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitr à, resina epoxi i dissolvent i per un 

catalitzador format per una solució  de poliamina, poliamida o d'altres 

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de m ini 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 
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 - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 

poliuretà soles o modificades 

 - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer viníl ic en dispersió 

 - Emprimació fosfatant a base de resines vinílique s o fenòliques, soles o modificades que 

catalitzen en ser barrejades amb un activador 

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, e l component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius 

 - Decapant de baixa alcalinitat: producte específi c per a paviments delicats, es composa 

bàsicament de tensioactius aniònics i sabons. 

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral form ada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència quí mica alta enfront d els àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 

fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix  i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

 - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb  resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents 

 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de res ines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor 

 - Vernís de poliuretà d'un component, format per u n aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosf èrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format pe r un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclade s amb un isocianat 

 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines  uretanades 

 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a  base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa unif orme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 

Ha de ser resistent al fregament i al rentat. 

VERNÍS SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i 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 (INT A 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 (IN TA 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 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moder ats 

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 
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 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 (IN TA 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 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petit s 

- 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 movimen t (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Da nys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816 ): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 

     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts 

 Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16  02 29):  2 - 8 h 

 VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT: 

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 VERNÍS FENÒLIC: 

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h 

 VERNÍS D'UREA-FORMOL: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30 °C 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INT A 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 (IN TA 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 unitat s pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
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- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

BREA EPOXI: 

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir , no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs (INTA 16 02 26). 

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60 

 Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C 

 Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 

 Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 

 Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha  de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de c omplir 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6% 

 - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25° C 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (IN TA 16 02 89):  > 3 

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

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment seca:  < 6 h 

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3 

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, AST M B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 0 2 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h 

 Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3 

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 

 Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 0 2 29): 

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h 

 Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 

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

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h 

 Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 

 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

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 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una cap a uniforme després de l’assecat 

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

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitaci ó, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una cap a uniforme després de l’assecat 

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

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del materia l sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintur a en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicaci ó amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 

 Pes específic:  13 kN/m3 

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (IN TA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs. 

Ha de tenir una consistència adequada per a impregn ar bé les fibres. 

Adherència (UNE 48-032):  <= 2 

 SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS: 

pH sobre T.Q.:7,75 

SEGELLADORA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació ( INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva ap licació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha de deixar  una capa uniforme després de l’assecat 

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30° C 

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

     - Al tacte:  30 min   - 4 h 

     - Totalment seca:  < 12 h 

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/k g 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 
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SOLUCIÓ DE SILICONA: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 

de impregnar bé les superfícies  poroses sense deix ar pel·lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - Color, en el vernís de poliuretà de dos componen ts 

 - Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescl a, en els productes de dos components. 

 - Proporció mescla: Base/activador, en l’emprimaci ó  fosfatant o Base/catalitzador en la brea 

epoxi. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà q ue l’ etiquetatge dels envasos contingui 
les dades exigides a les especificacions. 
El control de recepció de material verificarà que l es característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest contro l ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full d e subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat p er persona fí sica) i els documents de 
conformitat o autoritzacions administratives exigid es, inclòs la documentació corresponent al 
marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluac ions d’idoneïtat: En el cas que el 
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d’apor tar-ne la documentació corresponent 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el mate rial disposa d’una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,  etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les caracterí stiques del ma terial garantides per la marca; i la DF 
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sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL· LICS: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on constin els resultats dels assaigs 
següents: 
     - Assaigs sobre pintura líquida: 
          - Dotació de pigment 
          - Puresa del mini de plom electrolític IN TA 16.12.11 
          - Finor de la mòlta dels pigments INTA 16 .02.55 (10.57) 
          - Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A  (7.61) 
          - Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
          - Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.6 8) 
          - Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN IS O 9227 
          - Adherència  UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de  realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministra ment, i per cada tipus diferent que arribi 

a l’obra, es demanaran al contractista els certific ats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloe nt els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Temperatura d’inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d’anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d’assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - Adherència UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del in ici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de  realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruc cions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ I NCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS 

METÀL·LICS: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin  degudament etiquetats i /o certificats, 
així com els que presentin mal estat de conservació  i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conser vació d’ un pot, es rebutjarà la unitat 
corresponent i s’incrementarà la inspecció, en prim era instància, fins al 20 % dels pots 
subministrats. Si es continuen observant irregulari tats, es passarà a controlar el 100% del 
subministrament.  
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord  a les es pecificacions del plec i a les 
condicions garantides en el certificat del material . En cas d’incompliment, es realitzarà 
l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acc eptant-ne el conjunt sempre que els dos 
resultats estiguin d’acord a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ I NCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no  es fa l'entrega del s certificats de 

qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie  completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especific acions sobre un altre mostra del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obting uts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris. 
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB12XAA0,BB12XBA0,BB12XLA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 

S'han considerat els tipus de baranes següents: 

- De perfils buits d'acer 

 - De perfils IPN 

 BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han d e complir el que s'especifica a la 

documentació tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per  arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en e l cas que el perfil tingui plecs fets 

especialment per a allotjar les femelles dels cargo ls. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no so lidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 

sotmesos a les condicions de carga més desfavorable s, la fletxa sigui < L/250. 

La disposició dels barrots serà de tal manera que n o ha de permetre el pas a cap punt, d'una 

esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 

Els muntants han de portar incorporats els disposit ius d'ancoratge previstos al projecte. 

Toleràncies: 

- Llargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 BARANES DE PERFILS IPN: 

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 

calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser l es especificades en el projecte. 

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uni formes i sense defectes superficials. 

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la  seva llargària. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 

zinc.  

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 

galvanitzar. 

 Tipus d'acer:  S275JR 

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 

exigides i amb l'escairat previst. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

BARANES DE PERFILS IPN: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Control de recepció mitjançant assaigs:  Si el mate rial disposa d’una marca legalment 

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR,  etc.) es podrà prescindir dels assaigs de 

control de recepció de les caracterí stiques del ma terial garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assa igs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 

Per a cada subministrament que arribi a l’obra, cor responent a un mateix tipus, el control 

serà: 
- Inspecció visual del material subministrat, en es pecial l’aspecte del recobriment 
galvanitzat. 
- Recepció  del certificat de qualitat del fabrican t, on es garanteixen les condicions 
exigides al plec amb els assaigs corresponents a la  classificació de la barana (UNE 85238). 
     - Assaigs estàtics 
     - Assaigs dinàmics 
     - Assaigs de seguretat 

En el cas que es realitzi el control mitjançant ass aigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents  controls (UNE-EN ISO 1461): 
     - Massa de recobriment (mètode magnètic)  
     - Assaig d’adherència del  
     - Comprovació geomètrica 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment 
indicades en cada assaig. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’I NCOMPLIMENT: 
No s’ acceptaran les baranes sense certificat de qu alitat, o les classificades com NO APTES, 
segons UNE 85240. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels  assaigs d’adherè ncia i massa del 
galvanitzat han de ser conformes a les especificaci ons del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conf ormes a les especificacions de la DT amb 
les tolerà ncies especificades. En cas contrari, es  rebutjaran les peces defectuoses 
incrementant-ne el control sobre el doble de les mo stres previstes, sense que hagin 
d’aparèixer incompliments per tal d’acceptar el lot  corresponent. 
 
 
BB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14X00K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Perfil d'acabament del travesser superior de barane s. 

S'han considerat els materials següents: 

- De roure, melis o pi roig 

 - De llautó 

 - D'alumini 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La cara superior ha de tenir la forma adequada a l' ús, i la inferior ha d'estar preparada per 

a rebre el perfil del travesser. 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 PASSAMANS DE FUSTA: 

Perfil massís de fusta per a un acabament del trave sser superior. 

La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els e smentats com a admissibles. 

El perfil no ha de tenir nusos morts. 

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra fongs i insectes. 

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada . 

El conjunt de barana ha de complir les condicions s ubjectives requerides per la DF. 

Característiques de la fusta: 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                   │    Roure       │     Melis     │   Pi roig         │ 
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ 
│Resist. compressió │   45 N/mm2     │   60,4 N/mm2  │    40 N/mm2       │ 
│  (UNE 56-535)     │                │               │                   │ 
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ 
│ Resist. flexió    │   60 N/mm2     │  115 N/mm2    │    80 N/mm2       │ 
│  (UNE 56-537)     │                │               │                   │ 
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ 
│Resist. a l'esforç │    7,5 N /mm2   │    4,5 N/mm2  │     3 N/mm2       │ 
│    tallant        │                │               │                   │ 
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ 
│ Densitat seca     │0,63-0,8 kg/dm3 │ >=0,85 kg/dm3 │ 0,54-0,70 kg/dm3  │ 
│  (UNE 56-531)     │                │               │                   │ 
│───────────────────│────────────────│───────────────│───────────────────│ 
│ Densitat verda    │ >=1,08 kg/dm3  │ >=1,03 kg/dm3 │  >= 0,75 kg/dm3   │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 

Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 

Llargària de les esquerdes superficials produïdes p er l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 

peça 

Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12% 

Diferència de la humitat entre les fustes emmetxade s (UNE 56-529):  <= 6% 

 PASSAMANS D'ALUMINI: 

Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del  travesser superior. 

El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d' alumini. 

Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d' òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense e squerdes ni defectes superficials. 
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La secció i el gruix de les parets dels perfils s'h an d'ajustar a allò que s'ha previst a la 

DT.  

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reb lons d'aliatge d'alumini, cargols 

autoroscants o cargols amb  rosca mètrica. 

Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si  

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant ( UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 

2 

Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38- 337):  >= 130 N/mm2 

Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 

PASSAMANS DE LLAUTÓ: 

Perfil buit de llautó per a acabament del travesser  superior. 

El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en  fred de l'aliatge. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense e squerdes ni defectes superficials. 

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'h an d'ajustar a allò que s'ha previst a la 

DT.  

La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'ace r inoxidable o de llautó, autoroscants o 

amb rosca mètrica. 

Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aliatge Cu-Zn 

 Amplària del passamà:  >= 45 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'ob ra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subminist rada 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 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB121LAM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 
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- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se ap rueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 

«Fachadas defensas: Barandillas». 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d’un 10% dels punts on es situaran els elemen ts d’ancoratge. 
- Inspecció visual de l’estat general de la barana,  galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada  en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçam ents a la base de fonamentació.  

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de  l’inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Implantació elements de seguretat a Grups de Montse rrat 
 
 
 
 

33 
  

 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
FB1 - BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FB12XAAE,FB12XBAE. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 

fixacions mecàniques. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 

- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniq ues 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Barana metàl·lica: 

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 

CONDICIONS GENERALS: 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 

L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 

el projecte o  la indicada per la DF. 

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distà ncia >= 50 cm 

de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 

L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 

distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si 

aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 

- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 

establiments d’ús comercial o d’ús pú blica concurr ència, en zones comunes d’edificis d’ús 

residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 

màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm/m 

BARANA METÀL.LICA: 

Els muntants han de ser verticals. 

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 

mitjà d'ancoratges. 

Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 

connexió si són d'alumini. 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 10 mm 
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- Separació entre muntants:  Nul·la 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior  a 50 km/h. 

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d’instal·lació i, alhora, han d e mantenir l'aploma t de l’element fins que quedi fixat 

definitivament al suport. 

BARANA METÀL.LICA: 

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar  els muntants abans de començar els 

treballs. 

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o a ltres objectes que es puguin haver ficat 

des del moment de la seva execució  fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 

sistema i de la distà ncia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements 

resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 

entre elements. 

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 

El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 

començar l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se ap rueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, 

«Fachadas defensas: Barandillas». 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Comprovació topogràfica de la situació i col·loca ció de la barana. Presa de coordenades i 
cotes d’un 10% dels punts on es situaran els elemen ts d’ancoratge. 
- Inspecció visual de l’estat general de la barana,  galvanitzat i ancoratges. 
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada  en un 10 % dels suports. Es tracta de 
moure manualment el suport sense observar desplaçam ents a la base de fonamentació.  

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l’inspecció  visual i per tant, en l’experiència de  l’inspector en aquest tipus de control. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 

En la unitat acabada han de realitzar-se, les compr ovacions i probes de servei previstes en 

projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D' EDI 
K8 - REVESTIMENTS 
K89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K89BABJ0,K89F5BJB. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra. 

S’han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta 

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat,  coure) 

- Superfícies de ciment, formigó o guix 

 S'han considerat els elements següents: 

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, fines tres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes) 

- Elements de calefacció 

- Tubs 

- Fregat d’òxid, neteja i repintat de reixa o baran a 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l ’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb 

aplicació de les capes d'emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat 

segons la composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat , de les capes de pintura d'acabat 

CONDICIONS GENERALS: 

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 

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:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons 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,  Pl uja 

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 sens e 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 sobree scalfats. 

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 

i l'autorització  de la DF. 

Quan el revestiment estigui format per mes d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 

lleugerament diluï da, segons les instruccions del fabricant. 
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S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 

durant i després de l'aplicació. 

No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 

SUPERFÍCIES DE FUSTA: 

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents 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 substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques.  Els nusos sans que tenen exsudac ió de resina s'han de tapar amb goma laca. 

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 

massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 

vetes i eliminar la pols. 

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid. 

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 

de desgreixar la superfície. Tot seguit  s'han d'ap licar les dues capes d'emprimació 

antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en c ompte les següents consideracions: 

- Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfíc ies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’ acord amb les normes UNE-EN ISO 850 4-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

- Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a  cadascuna un color diferent. 

- Després de l’aplicació de la pintura les superfíc ies s’han de protegir de l’acumulació 

d’aigua durant un cert temps. 

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha 

de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals. 

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu) 

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O  PORTES ENROTLLABLES: 

m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la DT. 

Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 

m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la DT. 

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES: 

m2 de superfície de cada cara del tancament practic able tractat segons les especificacions de 

la DT amb les deduccions corresponents als envidram ents segons els criteris següents: 

Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent 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 ded ueix 

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50% 

PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
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m2 de superfície d’una cara, definida pel perímetre  de l’element a pintar. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PINTAT D’ESTRUCTURES D’ACER: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-S E-A. 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA AC ABADA 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següen ts: 
- Inspecció visual de la superfície a pintar. 
- Acceptació del procediment d’aplicació de la pint ura per part de la DF. 
- Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de pr ocedir a una segona aplicació. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I AC TUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 En el control es seguiran els criteris indicats en  l’article 7.4 de la part I del CTE. 
Determinació del gruix de pel·lí cula del recobrime nt sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808) 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOS TRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instrucc ions de la DF. 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ  DE RESULT ATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregula ritats observades. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins qu e no estiguin solucionats els errors 

d’execució. 

 

 

 

 
Terrassa Juliol de 2015 
 
 
Montserrat Prat Calm    José Manuel Arrieta 
 
 
 
 
 
  
ECCP      Arquitecte tècnic 
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�#��!�	'��!�*�(��	!��*!*�������!�*��%!��*��(*����$(�	*
*���*3/�-�����


 €3,36720

��7795/5 >!� ������ ��( ��!	=�	 �� ���%�� ��� ��� ?$�	� �� �(#� ! "���# ! 	�� �� �!(+
��*�!���	��*���*��

 €0,44000

���
6�� ��	�$�	$�� ��� � ������ ������� ��� �$�	��	� �� ���� ���� 
 �� ��
�*��*���()��!�

 €10,00000

���,6@ ������� �� �(��%� ������ ��( ��!	=�	 ����, �� �� ��$!% ! � �� ��
�!���	��

 €5,85000

�(	���*�#����	�� 42,46 €

�
@�4���9 �!�	�	*��*������*!*��!%�*������*��*����#	�*������	�*�
*���*���*����(	*�!�	'	!��
���*�$��*�����*��!���!���!+*��	!#%!���	*!*
*�������	

�- ,  €15,72

��47� ����(	*�!�	'	!�  €2,64690

��7�� A���!���!+*��	!#%!���	  €2,50512

�(	���*�#����	�� 10,57 €

�@�41��9� �!�	�	 �� 	$� ������� � (�����(	 �!�	'	!�� ��� �$�� ����� ��!���!���!+
��	!#%!���	*!*
*�����*�������	�*"!��*�*
BB*��*�!���	���*�#�*�*��%!�

�- �  €4,66

��47� ����(	*�!�	'	!�  €0,42350

Implantació elements de seguretat a Grups de Montserrat
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������ ����� 
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Implantació elements de seguretat a Grups de Montserrat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

6.776,87PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

Subtotal 6.776,87

13 % D.G. SOBRE 6.776,87.................................................................................................................................... 880,99

6 % B.I SOBRE 6.776,87.................................................................................................................................... 406,61

21 % IVA SOBRE 8.064,47.................................................................................................................................... 1.693,54

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.758,01€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( NOU MIL SET-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS )

Terrassa Juliol de 2015

Montserrat Prat Calm         José Manuel Arrieta

ECCP                         Arquitecte tècnic


